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Dokument vznikl v rámci Klíčové aktivity 3 projektu „Strategické řízení rozvoje elektronického 
zdravotnictví v resortu MZ“, kde účelem projektu bylo strategické řízení a vytvoření komplexního 
systému metodické podpory pro realizaci aktivit elektronizace zdravotnictví. Klíčová aktivita 3 byla pak 
zaměřena na zpracování metodik tvorby nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického 
zdravotnictví. Dokument odráží aktuální stav poznatků ke dni schválení 12.4.2019. Architektonické 
modely zpracovávané pro účel elektronizace zdravotnictví se v čase mohou vyvíjet a je tedy možné, že 
jsou k dispozici v aktuálnější podobě v úložišti architektonických modelů. Proto bude na stránkách 
www.nsez.cz uveřejněn odkaz na publikační vrstvu architektonických modelů, kde budou k dispozici vždy 
nejnovější uvolněné verze modelů. 
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1. AR - Autoritativní Registry 

1.1 Diagram: (BA) ARP - Autoritativní registr pacientů 

Subsystém: ARP - Autoritativní registr pacientů 

 
Účel 
V Autoritativním registru pacientů jsou uloženi všichni pacienti, kterým je nebo byla v ČR poskytnuta 
zdravotní péče. 
 
Popis subsystému 

Popis základní funkcionality 

Primárním editorem jsou zdravotní pojišťovny, poskytovatelé zdravotních služeb a také Ministerstvo 
vnitra (přebírání údajů ze základních registrů). Mezi čtenáře údajů patří primární editoři, registrující 
lékař, ošetřující lékař, souhlasem zmocněný lékař a poskytovatel zdravotních služeb, který danému 
pacientovi poskytuje zdravotní služby.  
Provozovatelem, věcným a technickým správcem registru je ÚZIS. 
Mezi hlavní služby, které registr poskytuje, patří služba Poskytování autoritativních údajů o pacientech a 
služba evidence údajů o pacientech.  
 
Klíčové datové entity 

Autoritativní registr pacientů, obsahuje autoritativní údaje o pacientovi jako je identifikace pojištěnce, 
číslo karty pojištěnce, informace ze základních registrů, AIFO a další. 
 
Důležitá rozhraní pro spolupráci 
ARP poskytuje interní služby do RDR. RDR následně vystavuje externí služby pro přístup a evidenci 
autoritativních údajů. 
 
Východiska  

• Legislativní - zákon o elektronickém zdravotnictví 

• Věcná - návaznost na Centrální registr pojištěnců (VZP) 
 
Principy a pravidla 

• ARP obsahuje všechny pacienty, kterým byla v ČR poskytnuta zdravotní péče 

 
Interní vazby na spolupracující komponenty 

• Vazba na informační systém autoritativních registrů 

 
Externí vazby na konzumenty služeb subsystému 

• Byznys role - Primárním editorem jsou zdravotní pojišťovny, poskytovatelé zdravotních služeb a také 
Ministerstvo vnitra (přebírání údajů ze základních registrů). Mezi čtenáře údajů patří primární 
editoři, registrující lékař, ošetřující lékař, souhlasem zmocněný lékař a poskytovatel zdravotních 
služeb, který danému pacientovi poskytuje zdravotní služby. 

• Provozovatelem, věcným a technickým správcem registru je ÚZIS. 
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Element AIFO 

Typ BusinessObject 

Popis b)    agendový identifikátor fyzické osoby přidělený základními registry AIFO 
vlastní agendy ARP, bude k dispozici u občanů ČR a cizinců s hlášeným 
pobytem 

Element Aktualizace údajů 

Typ BusinessProcess 

Popis Aktualizace údajů v Autoritativním registru pacientů. Data zapisují zdravotní 
pojišťovny, případně poskytovatel zdravotních služeb. Základní údaje se 
přebírají ze ZR. 

Element Autoritativní registr pacientů (ARP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Jedná se o zákonem o EZ stanovený autoritativní zdroj dat o pacientech - 
uživatelích elektronických služeb ve zdravotnictví. ARP je základním 
předpokladem pro jednoznačnou identifikaci subjektů (pacientů) a 
zprostředkování údajů o nich vedených oprávněným osobám. Registr 
zároveň umožňuje nastavit práva a odpovědnosti ve světě elektronické 
komunikace. Pro zprovoznění prakticky jakýchkoli služeb EZ jsou základní 
údaje o pacientech nezbytné. Registr umožní řízení oprávnění pacientů v 
rámci EZ a bude také pro PZS prostředníkem napojení na základní registry. 
Poskytne anonymní resortní identifikátor pacienta.  

 

Subjekty údajů vedené v ARP jsou pojištěnci veřejného zdravotního 
pojištění a všechny další osoby, které mohou čerpat zdravotní služby resp. 

Primární editor ARP

Autoritativní údaje o pacientovi

Provozovatel OZZČíslo karty pojištěnce Identifikace registrujícího poskytovatele

zdravotních a stomatologických služeb

Datum odhlášení a

přihlášení do zdr.

pojištění

Označení

skupiny/kategorie

pojištěnců

Časové období, v němž

je plátcem pojistného

stát

Datum vzniku a zániku

pojistného vztahu

Identifikační údaje

pojištěnce

Číslo pojištěnceAIFOResortní ID pacienta

PZS

Zdravotní pojišťovna
Věcný správce Technický správceProvozovatel

Evidence a poskytování autoritativních údajů o pacientech

Aktualizace údajůVložení záznamu Poskytování údajůDohledání záznamů v ZR

Správa přístupů

Nastavení přístupů uživatelů Správa pravidel a žádostí o

přístup

Evidence údajů o pacientech Poskytování autoritativních

údajů o pacientech

Autoritativní registr pacientů (ARP)

Registrující lékař Ošetřující lékař Souhlasem zmocněný

lékař

Ústav zdravotnických

informací a statistiky ČR

(ÚZIS)

Ministerstvo vnitra
VZP VoZP ČPZP OZP ZPŠ ZP MV ČR RBP

Poskytovatel

zdravotnických služeb

Čtenář ARP
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elektronické služby ve zdravotnictví, a to včetně cizinců. Subjekty vedené v 
ARP jsou v maximální míře ztotožněny s údaji v Základních registrech.  

 

Autoritativní údaje v ARP 

1. anonymní resortní identifikátory fyzické osoby pro registrované agendy 
resortu MZ, interní resortní ID pacienta 

2. agendový identifikátor fyzické osoby přidělený základními registry AIFO 
vlastní agendy ARP, bude k dispozici u občanů ČR a cizinců s hlášeným 
pobytem 

3. číslo pojištěnce (RČ), u cizinců identifikační atributy pro mezistátní 
výměnu dat dle specifikace eHDSI (eHealth Digital Service 
Infrastructure) Service Offering, odvozených z EIF (European 
Interoperability Framework); poznámka: závisí na státní příslušnosti 
osoby 

4. jméno, příjmení, rodné příjmení, předchozí příjmení, datum narození, 
pohlaví, RČ, státní občanství, datum úmrtí, datová schránka, číslo OP, 
místo a stát narození (obecně údaje nutné pro ztotožnění v ZR), 

5. datum vzniku a zániku pojistného vztahu u příslušné ZP, ukládání 
historie. 

 

Další položky převzaté ze současného centrálního registru pojištěnců 
(CRP): 

1. u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, časové období, v němž 
je plátcem pojistného stát, 

2. označení skupiny/kategorie pojištěnců, 

3. datum odhlášení se ze zdravotního pojištění a přihlášení se do 
zdravotního pojištění v ČR podle zvláštního právního předpisu. 

 

Nové údaje spojené se službami EZ: 

1. identifikaci registrujícího poskytovatele zdravotních a stomatologických 
služeb, včetně jeho IČO či IČP (praktický všeobecný a zubní lékař, ženský 
lékař, praktický lékař pro děti a dorost (PLDD)), 

2. EHIC včetně historie a vydavatel karty = primární účel je identifikace 
pacienta při prezenčním poskytování zdravotnických služeb, 

3. identifikace provozovatele OZZ, kterého si pacient zvolil. 

 

Element Autoritativní údaje o pacientovi 

Typ BusinessObject 

Popis Subjekty údajů vedené v ARP jsou pojištěnci veřejného zdravotního 
pojištění a všechny další osoby, které mohou čerpat zdravotní služby resp. 
elektronické služby ve zdravotnictví, a to včetně cizinců. Subjekty údajů 
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evidované v základních registrech jsou v maximální možné míře 
ztotožňovány, s výjimkou cizinců bez trvalého pobytu v ČR. 

Element Časové období, v němž je plátcem pojistného stát 

Typ BusinessObject 

Popis f)    u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, časové období, v němž 
je plátcem pojistného stát,  

Element Číslo karty pojištěnce 

Typ BusinessObject 

Popis j)    EHIC včetně historie a vydavatel karty = primární účel je identifikace 
pacienta při prezenčním poskytování zdravotnických služeb, 

Element Číslo pojištěnce 

Typ BusinessObject 

Popis c)    číslo pojištěnce (RČ), u cizinců identifikační atributy pro mezistátní 
výměnu dat dle specifikace eHDSI (eHealth Digital Service Infrastructure) 
Service Offering, odvozených z EIF (European Interoperability Framework); 
poznámka: závisí na státní příslušnosti osoby  

Element ČPZP 

Typ BusinessActor 

Popis Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

Element Datum odhlášení a přihlášení do zdr. pojištění 

Typ BusinessObject 

Popis h)    datum odhlášení se ze zdravotního pojištění a přihlášení se do 
zdravotního pojištění v ČR podle zvláštního právního předpisu. 

Element Datum vzniku a zániku pojistného vztahu  

Typ BusinessObject 

Popis e)    datum vzniku a zániku pojistného vztahu u příslušné ZP, ukládání 
historie, 

Element Dohledání záznamů v ZR 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces aktualizace dat ze Základních registrů. 

Element Evidence a poskytování autoritativních údajů o pacientech 

Typ BusinessFunction 



 

8 

 

Popis Skupina funkcí a procesů pro editaci a poskytování autoritativních údajů o 
pacientech. 

Element Evidence údajů o pacientech 

Typ BusinessService 

Popis Business služba evidence (správy) údajů o pacientech. 

Element Identifikace registrujícího poskytovatele zdravotních a stomatologických 
služeb 

Typ BusinessObject 

Popis i)    identifikaci registrujícího poskytovatele zdravotních a stomatologických 
služeb, včetně jeho IČO či IČP (praktický všeobecný a zubní lékař, ženský 
lékař, praktický lékař pro děti a dorost (PLDD)), 

Element Identifikační údaje pojištěnce 

Typ BusinessObject 

Popis d)    jméno, příjmení, rodné příjmení, předchozí příjmení, datum narození, 
pohlaví, RČ, státní občanství, datum úmrtí, datová schránka, číslo OP, místo 
a stát narození (obecně údaje nutné pro ztotožnění v ZR),  

Element Ministerstvo vnitra 

Typ BusinessActor 

Popis Ministerstvo vnitra 

Element Ošetřující lékař 

Typ BusinessRole 

Popis Lékař, který ošetřuje pacienty. 

Element Označení skupiny/kategorie pojištěnců 

Typ BusinessObject 

Popis g)    označení skupiny/kategorie pojištěnců,  

Element OZP 

Typ BusinessActor 

Popis Oborová zdravotní pojišťovna 

Element Poskytování autoritativních údajů o pacientech 

Typ BusinessService 

Popis Business služba poskytování autoritativních údajů o pacientech oprávněným 
osobám. 
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Element Poskytování údajů 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces poskytování údajů z Autoritativního registru pacientů. 

Element Poskytovatel zdravotnických služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role Poskytovatel zdravotnických služeb přistupuje k využívání centrálních 
služeb eZdravotnictví výhradně na základě oprávnění a jednoznačné 
identifikace subjektu a jeho zaměstnanců. Přístup k centrálním službám 
elektronického zdravotnictví je možný dvojím způsobem: prostřednictvím 
vizuálního rozhraní Národního Zdravotního Informačního Portálu (NZIP) a 
prostřednictvím Informačního Systému Poskytovatele Zdravotních Služeb 
(ISPZS), který je integrován na systém Rezortní Datové Rozhraní (RDR) a 
tvoří základ služeb pro PZS z dílčích služeb vybraných subsystémů IDRR. 

Element Primární editor ARP 

Typ BusinessRole 

Popis Primární editor Autoritativního registru pacientů. 

 

Hlavními primárními editory tohoto registru zůstávají všechny ZP v ČR, které 
si ponechávají svoje původní informační systémy registrované jako IS 
veřejné správy – zůstávají agendovými IS. 

Nicméně ZP budou mít povinnost ihned po změně bez zbytečného odkladu 
do ARP údaje předávat. Primárně budou tyto své povinnosti plnit vůči ARP, 
nicméně je třeba nechat otevřenou možnost předávání informací do CRP, 
kde se aktuálně řeší i agenda přeregistrací pojištěnců a korekce 
nesprávných převodů. ZP předávají informaci do registru pacientů při 
jakýchkoli změnách ve vztahu s pojištěncem. Procesy změny ZP zůstávají 
stejné, stejně jako vydávání karty pojištěnce a identifikačních údajů karty 
pojištěnce. 

Element Provozovatel 

Typ BusinessRole 

Popis Provozovatel 

Element Provozovatel OZZ 

Typ BusinessObject 

Popis k)    identifikace provozovatele OZZ, kterého si pacient zvolil. 

Element PZS 

Typ BusinessActor 
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Popis Poskytovatel zdravotních služeb dle znění Zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách 

Element RBP 

Typ BusinessActor 

Popis Revírní bratrská pojišťovna 

Element Registrující lékař 

Typ BusinessRole 

Popis Lékař, u kterého se registroval pacient. 

Element Resortní ID pacienta 

Typ BusinessObject 

Popis 1. anonymní resortní identifikátory fyzické osoby pro registrované agendy 
resortu MZ, interní resortní ID pacienta = primární klíč registru 

Element Souhlasem zmocněný lékař 

Typ BusinessRole 

Popis Lékař, který disponuje zmocněním - uděleným souhlasem pacienta. Rozsah 
využívaných elektronických služeb zmocněncem a časová platnost tohoto 
zmocnění je uložena v Registru práv a mandátů (RPM). 

Element Správa přístupů 

Typ BusinessProcess 

Popis Access Management 

Účelem procesu Správy přístupů je poskytnout práva uživatelům, aby byli 
schopni přistupovat ke službě nebo ke skupině služeb, přitom aby byl 
zamezen přístup neautorizovaným uživatelům.  

Správa přístupů pomáhá spravovat důvěrnost, dostupnost a integritu dat a 
intelektuálního vlastnictví.  

Správa přístupů se zabývá identitou (unikátní informací, kterou jsou 
odlišena individua) a právy (nastaveními, která poskytují přístup k datům a 
službám). Proces zahrnuje ověřování identity a oprávnění, udělování 
přístupu ke službám, zaznamenávání a sledování přístupů, a odstraňování 
nebo modifikování práv, když se status nebo role změní. 

Element Technický správce 

Typ BusinessRole 

Popis Role technického správce 

Element Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) 
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Typ BusinessActor 

Popis Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - ÚZIS ČR byl zřízen v roce 
1960. Je organizační složkou státu, zřizovatelem je Ministerstvo 
zdravotnictví. 

Základním účelem a předmětem činnosti Ústavu je řízení a koordinace 
plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému (dále jen 
"NZIS") včetně činností souvisejících s rozvojem a zdokonalováním NZIS, 
určeného ke sběru a zpracování zdravotnických informací, k vedení 
národních zdravotních registrů, k poskytování informací v rozsahu určeném 
právními předpisy při respektování podmínek ochrany osobních dat občanů 
(zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů) a k využití informací v rámci zdravotnického výzkumu. Úloha ÚZIS 
ČR a NZIS je definována zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve 
znění pozdějších předpisů - § 67c. 

Ústav je součástí státní statistické služby (na základě kompetenčního 
zákona) a tuto činnost vykonává podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Spolupracuje s orgány státní statistické služby, především s Českým 
statistickým úřadem, zajišťuje vazby mezi NZIS a jednotlivými 
zdravotnickými zařízeními a spolupracuje s provozovateli informačních 
systémů jiných organizací v resortu i mimo něj. 

Ústav spolupracuje s asociacemi nemocnic, sdruženími lékařů, odbornými 
lékařskými společnostmi, zdravotními pojišťovnami a dalšími organizacemi 
zejména na zpřesňování obsahu NZIS a využití sbíraných dat. 

V oblasti zdravotnické statistiky na mezinárodní úrovni spolupracuje Ústav 
zejména s organizacemi WHO, OECD, OSN, EUROSTAT a dalšími. Ústav je 
předkladatelem oficiálních informací z NZIS za Českou republiku. 

Při nakládání s osobními údaji NZIS zajišťuje Ústav úkoly správce a 
zpracovatele v souladu se zákonem 101/2000 Sb., pokud Ministerstvo 
zdravotnictví nebo Ústav nepověří podle tohoto zákona zpracováním jiného 
zpracovatele. 

Element Věcný správce 

Typ BusinessRole 

Popis Role věcného správce 

Element Vložení záznamu 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces vložení záznamu o pacientovi do ARP. Provádí zdravotní pojišťovna 
nebo poskytovatel zdravotních služeb. 

Element VoZP 

Typ BusinessActor 
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Popis Vojenská zdravotní pojišťovna 

Element VZP 

Typ BusinessActor 

Popis Všeobecná zdravotní pojišťovna 

Element Zdravotní pojišťovna 

Typ BusinessActor 

Popis Zdravotní pojišťovna 

Element ZP MV ČR 

Typ BusinessActor 

Popis Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

Element ZPŠ 

Typ BusinessActor 

Popis Zaměstnanecká pojišťovna škoda 

1.2 Diagram: (AA) ARP - Autoritativní registr pacientů 

Subsystém: ARP - Autoritativní registr pacientů 

 
V Autoritativním registru pacientů jsou uloženi všichni pacienti, kterým je nebo byla v ČR poskytnuta 
zdravotní péče. 
 
Účel 
V Autoritativním registru pacientů (ARP) jsou uloženy všichni pacienti, kterým je nebo byla v ČR 
poskytnuta zdravotní péče. 
Autoritativní registr pacientů je součástí komponenty Informační systém autoritativních registrů.  
 
Popis subsystému 

Popis základní funkcionality 

Autoritativní registr pacientů obsahuje autoritativní údaje (identifikace pojištěnce, číslo karty pojištěnce, 
informace ze základních registrů, AIFO a další). Primární vstup nových záznamů zajišťují zdravotní 
pojišťovny prostřednictvím Centrálního registru pojištěnců a poskytovatelé zdravotních služeb. 
 
Přístup k ARP je prostřednictvím Resortního datového rozhraní. Data ARP jsou synchronizována se 
základními registry.  
Primárním vstupem dat do ARP jsou systémy zdravotních pojišťoven a ZR. 
 
ARP poskytuje svoje (interní služby) pro poskytování a editaci autoritativních údajů prostřednictvím 
resortního datového rozhraní (RDR) okolí. Přístup do ARP je řízen Registrem práv a mandátů a IAM.  
 
Klíčové datové entity 
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Autoritativní registr pacientů, obsahuje autoritativní údaje o pacientovi jako je identifikace pojištěnce, 
číslo karty pojištěnce, informace ze základních registrů, AIFO a další. 
 
Důležitá rozhraní pro spolupráci 
ARP poskytuje interní služby do RDR. RDR následně vystavuje externí služby pro přístup a evidenci 
autoritativních údajů. 
ARP je napojen na audit a log management (ALM) 
ARP poskytuje služby správy ARP prostřednictvím integrovaného rozhraní správy IDRR. 
 
Východiska  

• Legislativní - zákon o elektronickém zdravotnictví 

• Věcná - návaznost na Centrální registr pojištěnců (VZP) 
 
Principy a pravidla 

• ARP obsahuje všechny pacienty, kterým byla v ČR poskytnuta zdravotní péče 

 
Interní vazby na spolupracující komponenty 

• ARP komunikuje s Resortním datovým rozhraním, pomocí kterého poskytuje služby okolí. 

• ARP zapisuje záznamy auditní a logové záznamy do komponenty ALM. 
 
Externí vazby na konzumenty služeb subsystému 

• Byznys role - Primárním editorem jsou zdravotní pojišťovny, poskytovatelé zdravotních služeb a také 
Ministerstvo vnitra (přebírání údajů ze základních registrů). Mezi čtenáře údajů patří primární 
editoři, registrující lékař, ošetřující lékař, souhlasem zmocněný lékař a poskytovatel zdravotních 
služeb, který danému pacientovi poskytuje zdravotní služby. 

• Provozovatelem, věcným a technickým správcem registru je ÚZIS. 

 

Element AIS C 

Typ ApplicationComponent 

IDRR - Integrované datové resortní rozhraní

Služby čtení a editace

autoritativních údajů

Služby editace

autoritativních údajů

Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR)

Autoritativní registr pacientů (ARP)

Rezortní datové rozhraní (RDR)

Rozhraní pro editory a

konzumenty

autoritativních údajů

Rozhraní integrované

správy IDRR

Služby správy ARP

Centrální registr

pojištěnců

Služby pro komunikaci

IDRR se systémy eGOV Rozhraní na ISZR ISZR

AIS C

ROB

IS zdravotních pojišťoven

Audit a log

management (ALM)

Registr práv a mandátů

(RPM)

Služby pro ověření mandátu

a oprávnění na služby při

zastupování

Autoritativní údaje

ARP

Poskytování

autoritativních údajů

ARP

Služby poskytování

autoritativních údajů

Pseudodymizace citlivých

osobních a zdravotních dat

pacientů Služby a komponenty pro správu

Okolní systémy se kterými dochází k interakci

Kompozitní služby poskytované vně systému

systémy eGovernementu

Legenda

Aktualizace

kmene

pojištěnců

Synchro ID_Poj

Referenční data FO,

PO pro AR

Identifikátory

autoritativních údajů

Aktualizace údajů z

ROB

Aktualizace

AÚ ref. daty

Autoritativní

údaje

Obsahová

oprávnění

Identifikátory služeb a

autoritativních údajů
Ztotožnění

pacientského

kmene
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Popis Agendový informační systém cizinců je spravován Policií České republiky a 
Ministerstvem vnitra. Obsahuje údaje o cizincích s trvalým nebo 
dlouhodobým pobytem, občanech EU, azylantech, tzv. jiných fyzických 
osobách. Do CIS jsou zapisovány údaje:  

• příjmení, jméno, popřípadě jména, adresa místa pobytu, datum, místo a 
okres narození, u narozeného v cizině datum, místo a stát (Policie České 
republiky) 

• datum, místo a okres úmrtí, u zemřelého v cizině údajů datum úmrtí, 
místo a stát. U rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého se vede v 
rozhodnutí uvedený den smrti nebo den, který nepřežil a právní moc 
tohoto rozhodnutí (matriční úřad) 

• státní občanství, popřípadě více státních občanství 

• čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů - průkaz o povolení k 
pobytu (Policie České republiky) 

Element Audit a log management (ALM) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Komponenta zajišťující společný audit a log management (ALM) 
prostřednictvím Rezortního Datového Rozhraní (RDR) a vlastní Služby pro 
příjem událostí. 

Komponenta zajišťuje sběr veškerých auditních informací (kdo, kdy, 
přistupoval a k jakým datům a využíval jaké službám) pro účely 
prokazatelnosti přístupu. 

Dále komponenta zajišťuje centrální sběr logů, tedy informací o stavu 
komponent o jejich činnosti, upozornění, chyb a dalších.  

Centrální komponenta umožní efektivně zpracovávat komplexní informace 
a poskytovat potřebné informace v požadované kvalitě a čase (online) pro 
provozovatele systému. 

Element Autoritativní registr pacientů (ARP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Jedná se o zákonem o EZ stanovený autoritativní zdroj dat o pacientech - 
uživatelích elektronických služeb ve zdravotnictví. ARP je základním 
předpokladem pro jednoznačnou identifikaci subjektů (pacientů) a 
zprostředkování údajů o nich vedených oprávněným osobám. Registr 
zároveň umožňuje nastavit práva a odpovědnosti ve světě elektronické 
komunikace. Pro zprovoznění prakticky jakýchkoli služeb EZ jsou základní 
údaje o pacientech nezbytné. Registr umožní řízení oprávnění pacientů v 
rámci EZ a bude také pro PZS prostředníkem napojení na základní registry. 
Poskytne anonymní resortní identifikátor pacienta.  

 

Subjekty údajů vedené v ARP jsou pojištěnci veřejného zdravotního 
pojištění a všechny další osoby, které mohou čerpat zdravotní služby resp. 
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elektronické služby ve zdravotnictví, a to včetně cizinců. Subjekty vedené v 
ARP jsou v maximální míře ztotožněny s údaji v Základních registrech.  

 

Autoritativní údaje v ARP 

1. anonymní resortní identifikátory fyzické osoby pro registrované agendy 
resortu MZ, interní resortní ID pacienta 

2. agendový identifikátor fyzické osoby přidělený základními registry AIFO 
vlastní agendy ARP, bude k dispozici u občanů ČR a cizinců s hlášeným 
pobytem 

3. číslo pojištěnce (RČ), u cizinců identifikační atributy pro mezistátní 
výměnu dat dle specifikace eHDSI (eHealth Digital Service 
Infrastructure) Service Offering, odvozených z EIF (European 
Interoperability Framework); poznámka: závisí na státní příslušnosti 
osoby 

4. jméno, příjmení, rodné příjmení, předchozí příjmení, datum narození, 
pohlaví, RČ, státní občanství, datum úmrtí, datová schránka, číslo OP, 
místo a stát narození (obecně údaje nutné pro ztotožnění v ZR), 

5. datum vzniku a zániku pojistného vztahu u příslušné ZP, ukládání 
historie. 

 

Další položky převzaté ze současného centrálního registru pojištěnců 
(CRP): 

1. u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, časové období, v němž 
je plátcem pojistného stát, 

2. označení skupiny/kategorie pojištěnců, 

3. datum odhlášení se ze zdravotního pojištění a přihlášení se do 
zdravotního pojištění v ČR podle zvláštního právního předpisu. 

 

Nové údaje spojené se službami EZ: 

1. identifikaci registrujícího poskytovatele zdravotních a stomatologických 
služeb, včetně jeho IČO či IČP (praktický všeobecný a zubní lékař, ženský 
lékař, praktický lékař pro děti a dorost (PLDD)), 

2. EHIC včetně historie a vydavatel karty = primární účel je identifikace 
pacienta při prezenčním poskytování zdravotnických služeb, 

3. identifikace provozovatele OZZ, kterého si pacient zvolil. 

 

Element Centrální registr pojištěnců 

Typ ApplicationComponent 

Popis Podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění je Všeobecná 
Zdravotní Pojišťovna pověřena vedením Registru všech pojištěnců 
všeobecného zdravotního pojištění v České republice, tedy nejen vlastních, 
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ale i těch, kteří jsou registrováni u ostatních českých zdravotních pojišťoven. 
Registr obsahuje tyto údaje o pojištěncích: 

• rodné číslo, případně jiné číslo pojištěnce 

• jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení 

• adresu pobytu 

• datum vzniku a zániku pojistného vztahu u příslušné zdravotní 
pojišťovny; u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, časové 
období, v němž je plátcem pojistného stát 

• datum odhlášení a přihlášení pojištěnce do zdravotního pojištění v 
České republice 

Element IDRR - Integrované datové resortní rozhraní 

Typ Grouping 

Popis Skupina subsystémů tvořících integrované datové rozhraní rezortu 
zdravotnictví 

Element Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR) zajišťuje společné funkce 
pro dílčí autoritativní registry: 

• Autoritativní registr pacientů (ARP) 

• Autoritativní registr zdravotnických pacientů (ARZP) 

• Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ARPZS) 

a připojení těchto registrů na Rezortní Datové Rozhraní prostřednictvím 
služeb pro Poskytování a Editaci autoritativních údajů. 

Element IS zdravotních pojišťoven 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém pojišťovny, která jeho prostřednictvím spravuje kmen 
vlastních pojištěnců 

Element ISZR 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno 
sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem a základními 
registry a agendovými informačními systémy, správu oprávnění přístupu k 
datům a další činnosti podle zákona o základních registrech. 

Element Poskytování autoritativních údajů ARP 

Typ ApplicationService 
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Popis Interní služba poskytování autoritativních údajů ARP 

Element Registr práv a mandátů (RPM) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Registr práv a mandátů umožňuje správu mandátů pacienta vůči dalšímu 
subjektu pro přístup k datům a službám eZ. 

Element Rezortní datové rozhraní (RDR) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Resortní datové rozhraní představují klíčovou komponenty IDRR, která je 
Integrační platformou pro subsystémy IDRR. 

Element ROB 

Typ ApplicationComponent 

Popis Registr obyvatel 

 

Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou 

a) státní občané České republiky, 

b) cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu 
anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému 
pobytu, 

c) občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou 
vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a 
občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském 
prostoru, a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky 
v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném 
pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce, 

d) cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní 
ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany11), 

e) jiné fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový 
identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v 
registru obyvatel. 

Element Rozhraní integrované správy IDRR  

Typ ApplicationInterface 

Popis Interface pro jednotný a zabezpečený přístup ke službám správy 
jednotlivých modulů IDRR prostřednictvím Systému integrované správy 
IDRR a specifických nástrojů třetích stran pro správu technologických 
komponent subsystému IDRR. 

Element Rozhraní na ISZR 
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Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci s Informačním 
Systémem Základních registrů, čímž zajišťuje volání dílčích služeb Základních 
registrů Obyvatel, Osob, Územní Identifikace a Práv a Povinností pro 
potřeby systému IDRR. 

Element Rozhraní pro editory a konzumenty autoritativních údajů 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Informační systémy 
Editorů a Čtenářů údajů Autoritativních registrů. 

Element Služby čtení a editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby čtení a editace autoritativních údajů zprostředkované Rezortním 
Datovým Rozhraním (RDR). 

Element Služby editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby editace autoritativních údajů prostřednictvím ISAR. 

Element Služby poskytování autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro poskytování autoritativních údajů systémem ISAR. 

Element Služby pro komunikaci IDRR se systémy eGOV 

Typ ApplicationService 

Popis Služby IDRR pro komunikaci se systémy eGovernmentu zajišťuje Rezortní 
Datové Rozhraní (RDR), které je zprostředkovává pro dílčí subsystémy IDRR, 
především pro tři Autoritativní Registry. 

Element Služby pro ověření mandátu a oprávnění na služby při zastupování 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro ověření mandátu a oprávnění na služby při zastupování 

Element Služby správy ARP 

Typ ApplicationService 

Popis Služby správy Autoritativního Registru Pacientů 

1.3 Diagram: (BA) ARZP - Autoritativní registr zdravotnických pracovníků 

Subsystém: ARZP - Autoritativní registr zdravotnických pracovníků 
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Účel 
V Autoritativním registru zdravotnických pracovníků jsou vedeny informace o všech lékařích i nelékařích, 
kteří přistupují k datům a službám elektronického zdravotnictví.  
 
Popis subsystému 

Popis základní funkcionality 

Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) je svým charakterem agendový systém, který 
uchovává data a podporuje procesy spjaté s evidencí lékařských pracovníků a nelékařských pracovníků. 
ARZP je registr obsahující autoritativní data (tedy verifikovaná, validovaná data), která jsou využívána v 
dalších systémech elektronického zdravotnictví - mimo jiné jako zdroj údajů pro identifikaci a autorizaci 
osob. 
 
Primárním editorem NRZP je MZČR, vzdělávací instituce, IPVZ, NCO NZO, MŠMT ČR. Sekundárním 
editorem, tedy editorem, který k existujícím záznamům aktualizuje údaje, jsou poskytovatelé 
zdravotních služeb, Komora, Soud, Ministerstvo vnitra (ROB), Policie ČR (CIS) a sám zdravotnický 
pracovník. Mezi čtenáře, které mají zmocnění ze zákona, pak dále patří SÚKL zdravotní pojišťovny a 
Ministerstvo obrany.  
 
Klíčové datové entity 

Vybraná podmnožina data NRZP je po schválení a verifikaci aktualizována do ARZP.  
 
Údaje vedené v registru 

1. anonymní resortní identifikátor fyzické osoby pro registrované agendy resortu MZ, interní resortní 
ID pracovníka = primární klíč registru, 

2. anonymní identifikátor fyzické osoby přidělený základními registry NRZP (AIFO), 
3. označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a zvláštních specializovaných 

způsobilostí, číslo diplomu a datum jejich získání podle jiných právních předpisů, v případě uznání 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů označení odbornosti 
nebo odborností a datum jejich uznání, 

4. identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u kterého zdravotnický 
pracovník vykonává zdravotnické povolání vč. jeho pracovní pozice a typu rozsahu pracovního 
poměru, a druh, forma a obor zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, 

5. informace o aktuálních pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu zdravotnického povolání, 
přijetí do komory a vyloučení z komory, kontaktní a komunikační údaje, například telefonní číslo, 
adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud tyto údaje zdravotnický 
pracovník sdělil. 

 
V registru budou vedeny i odvozené atributy (odvozené z údajů v registru), které budou sloužit pro 
poskytování informací o dané skutečnosti v konkrétním čase. 
ARZP musí být alespoň v omezeném rozsahu dostupný elektronicky identifikovaným pacientům a 
zdravotnickým pracovníkům. Bude využíván v registru práv a mandátů pacienty, lékaři pro sdílení ZD. 
Pacient má právo vidět identifikaci lékaře nutnou pro jeho jednoznačnou identifikaci.  
 
Zapisování údajů do ARZP 

Údaje ARZP zapisuje automatizovanými procesy věcný správce autoritativních registrů (IDRR). 
Údaje ARZP zapisuje automatizovanými procesy prostřednictvím Národního registru zdravotnických 
pracovníků příslušný editor zmocněný k tomu zákonem 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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Důležitá rozhraní pro spolupráci 
ARZP poskytuje interní služby do RDR. RDR následně vystavuje externí služby pro přístup a evidenci 
autoritativních údajů. 
 
Východiska  

• Legislativní - zákon o elektronickém zdravotnictví 

• Věcná - návaznost na NRZP 

 
Principy a pravidla 

• ARZP obsahuje autoritativní údaje zdravotnických pracovníků 

 
Interní vazby na spolupracující komponenty 

• Národní registr zdravotnických pracovníků (AIS pro ARZP) 
 
Externí vazby na konzumenty služeb subsystému 

• Primární editor NRZP – vkládá záznamy 

Vzdělávací instituce – vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení; pověřené organizace, MZ, IPVZ, 
NCONZO, 

• Sekundární editor NRZP – doplňuje údaje k již založenému záznamu 

Ministerstvo vnitra, Policie České republiky (ISZR, AIS EO, AIS C), Ministerstvo zdravotnictví nebo 
pověřené organizace, poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotnický pracovník, soud, komory 

• Čtenář NRZP – čte data z registru 

primární editoři, sekundární editoři, Státní ústav pro kontrolu léčiv, zdravotní pojišťovny, Ministerstvo 
obrany ČR, OVM, zdravotničtí pracovníci, pacienti, poskytovatelé služeb EZ 

• Věcný správce, technický správce, provozovatel 
Zajišťuje chod a rozvoj registru. 
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Element Adresa trvalého pobytu 

Typ BusinessObject 

Popis §76, odst. 1, písm. l)   adresu místa trvalého pobytu zdravotnického 
pracovníka, jde-li o cizince, adresu hlášeného pobytu, a další kontaktní 
údaje, například telefonní číslo, adresu elektronické pošty nebo 
identifikátor datové schránky, pokud adresu a další kontaktní údaje 
zdravotnický pracovník sdělil 

Element AIFO 

Typ BusinessObject 

Popis Agendový identifikátor fyzické osoby 

Element Aktualizace údajů 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces aktualizace údajů 

Element Anonymní resortní identifikátor pracovníka 

Evidence a poskytování údajů o zdravotnických pracovnících

Vložení záznamu Aktualizace údajů Dohledání záznamu v ZR Poskytování údajů

Údaje o zdravotnických pracovnících

Jméno pracovníka Pohlaví

Identifikační údaje vzdělávacího

zařízení

Údaj o zařazení do

specializačního vzdělávání

Adresa trvalého pobytu

Rodné číslo

Datum oznámení u hostující

osoby

Identifikační údaje

poskytovatele

Hostující/usazená osobaOznačení odbornosti

Státní občanství

Záznamy komory

Datum a místo narození

Národní registr zdravotnických

pracovníků (NRZP)

Čtenář NRZP

Primární editor NRZP Sekundární editor NRZP

Vzdělávací instituce PZS Komora Soud Zdravotní pojišťovnaPČRMZ ČR

Evidence zdravotnických pracovníků Poskytování údajů o zdravotnických

pracovnících

Provozovatel Technický správce Věcný správce

Správa přístupů

Správa pravidel a žádostí o

přístup

Nastavení přístupů uživatelů

Přístup k registru

Webová aplikaceDálkový přenos

MŠMT ČRIPVZ NCO NZO

Evidence a poskytování autoritativních údajů o zdravotnických pracovnících

Poskytování autoritativních

údajů

Přenos a aktualizace

autoritativních údajů

Autoritativní údaje o zdravotnických pracovnících

Kontaktní a

komunikační údaje

pracovníka

Přijetí a vyloučení z

komory

Rozhodnutí o zákazu

výkonu zdr. povolání

Identifikační údaje

poskytovatele

Označení odbornostiAIFOAnonymní resortní

identifikátor pracovníka

Čtenář ARZP

Poskytování autoritativních údajů o

zdravotnických pracovnících

Klient zdravotních

služeb

Ministerstvo vnitra Státní Ústav pro

Kontrolu Léčiv (SÚKL)

Ústav zdravotnických

informací a statistiky ČR

(ÚZIS)

Ministerstvo obrany

Autoritativní registr

zdravotnických pracovníků

(ARZP)

Zdravotnický pracovník

Vybraná podmnožina

údajů NRZP
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Typ BusinessObject 

Popis anonymní resortní identifikátor fyzické osoby pro registrované agendy 
resortu MZ, interní resortní ID pracovníka = primární klíč registru, 

Element Autoritativní registr zdravotnických pracovníků (ARZP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Údaje vedené v ARZP 

1. anonymní resortní identifikátor fyzické osoby pro registrované agendy 
resortu MZ, interní resortní ID pracovníka = primární klíč registru, 

2. anonymní identifikátor fyzické osoby přidělený základními registry NRZP 
(AIFO), 

3. označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a 
zvláštních specializovaných způsobilostí, číslo diplomu a datum jejich 
získání podle jiných právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k 
výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů 
označení odbornosti nebo odborností a datum jejich uznání, 

4. identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, 
u kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání vč. 
jeho pracovní pozice a typu rozsahu pracovního poměru, a druh, forma 
a obor zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, 

5. informace o aktuálních 

6. pravomocných rozhodnutí o zákazu výkonu zdravotnického povolání, 

7. přijetí do komory a vyloučení z komory, 

8. kontaktní a komunikační údaje, například telefonní číslo, adresu 
elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud tyto údaje 
zdravotnický pracovník sdělil 

V registru budou vedeny i odvozené atributy (odvozené z údajů v registru), 
které budou sloužit pro poskytování informací o dané skutečnosti v 
konkrétním čase. 

ARZP musí být alespoň v omezeném rozsahu dostupný elektronicky 
identifikovaným pacientům a zdravotnickým pracovníkům. Bude využíván v 
registru práv a mandátů pacienty, lékaři pro sdílení ZD. Pacient má právo 
vidět identifikaci lékaře nutnou pro jeho jednoznačnou identifikaci.  

 

Zapisování údajů do ARZP 

(1) Údaje uvedené v předchozí kapitole písm. a) a b) zapisuje 
automatizovanými procesy věcný správce autoritativních registrů (IDRR). 

(2) Údaje uvedené v předchozí kapitole písm. c) až g) zapisuje 
automatizovanými procesy prostřednictvím Národního registru 
zdravotnických pracovníků příslušný editor zmocněný k tomu zákonem 
372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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Element Autoritativní údaje o zdravotnických pracovnících 

Typ BusinessObject 

Popis Údaje vedené v registru 

1. anonymní resortní identifikátor fyzické osoby pro registrované agendy 
resortu MZ, interní resortní ID pracovníka = primární klíč registru, 

2. anonymní identifikátor fyzické osoby přidělený základními registry NRZP 
(AIFO), 

3. označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a 
zvláštních specializovaných způsobilostí, číslo diplomu a datum jejich 
získání podle jiných právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k 
výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů 
označení odbornosti nebo odborností a datum jejich uznání, 

4. identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, 
u kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání vč. 
jeho pracovní pozice a typu rozsahu pracovního poměru, a druh, forma 
a obor zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, 

5. informace o aktuálních 

 pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu zdravotnického povolání, 

 přijetí do komory a vyloučení z komory, 

 kontaktní a komunikační údaje, například telefonní číslo, adresu 
elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud tyto údaje 
zdravotnický pracovník sdělil 

 

 

V registru budou vedeny i odvozené atributy (odvozené z údajů v registru), 
které budou sloužit pro poskytování informací o dané skutečnosti v 
konkrétním čase. 

ARZP musí být alespoň v omezeném rozsahu dostupný elektronicky 
identifikovaným pacientům a zdravotnickým pracovníkům. Bude využíván v 
registru práv a mandátů pacienty, lékaři pro sdílení ZD. Pacient má právo 
vidět identifikaci lékaře nutnou pro jeho jednoznačnou identifikaci.  

Element Čtenář ARZP 

Typ BusinessRole 

Popis Role čtenáře ARZP. 

Element Čtenář NRZP 

Typ BusinessRole 

Popis Role čtenáře NRZP 

Element Dálkový přenos 
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Typ BusinessInterface 

Popis Přenos dávkových dat (B2B) 

Element Datum a místo narození 

Typ BusinessObject 

Popis §76, odst. 1, písm. b)   datum a místo narození 

Element Datum oznámení u hostující osoby 

Typ BusinessObject 

Popis §76, odst. 1, písm. i)   v případě hostující osoby datum oznámení, na základě 
kterého může podle jiného právního předpisu vykonávat zdravotnické 
povolání 

Element Dohledání záznamu v ZR 

Typ BusinessProcess 

Popis Dohledání záznamu v základních registrech (ROB/AISEO, AIS C) 

Element Evidence a poskytování autoritativních údajů o zdravotnických pracovnících 

Typ BusinessFunction 

Popis Hlavní skupina procesů k ARZP, která slouží k evidenci a poskytování 
autoritativních údajů o zdravotnických pracovnících. 

Element Evidence a poskytování údajů o zdravotnických pracovnících 

Typ BusinessFunction 

Popis Skupina procesů zajišťující evidenci a poskytování údajů o zdravotnických 
pracovnících 

Element Evidence zdravotnických pracovníků 

Typ BusinessService 

Popis Evidence zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického 
povolání v ČR 

Element Hostující/usazená osoba 

Typ BusinessObject 

Popis §76, odst. 1, písm. h)   údaj, zda se jedná o hostující nebo usazenou osobu 

Element Identifikační údaje poskytovatele 

Typ BusinessObject 

Popis Údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele diagnostikujícího, léčícího a 
poskytujícího dispenzární péči 
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   Identifikace poskytovatele a lékaře  

   Název poskytovatele,  

   Identifikace poskytovatele IČ, PČZ 

Element Identifikační údaje poskytovatele 

Typ BusinessObject 

Popis identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u 
kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání vč. jeho 
pracovní pozice a typu rozsahu pracovního poměru, a druh, forma a obor 
zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává 

Element Identifikační údaje vzdělávacího zařízení 

Typ BusinessObject 

Popis §76, odst. 1, písm. g)   identifikační údaje vzdělávacího zařízení, 
akreditovaného zařízení nebo pověřené organizace, ve kterých zdravotnický 
pracovník získal odbornou, specializovanou nebo zvláštní odbornou 
způsobilost, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
podle jiných právních předpisů identifikační údaj uznávajícího orgánu 

Element IPVZ 

Typ BusinessActor 

Popis Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), dříve Ústav pro 
doškolování lékařů (ÚDL) a později Institut pro další vzdělávání lékařů a 
farmaceutů (ILF), byl zřízen roku 1953 jako organizace podřízená 
Ministerstvu zdravotnictví. Hlavní a nejrozsáhlejší činností Institutu je 
pedagogická činnost, která spočívá jednak v přípravě a vlastní realizaci 
dalšího vzdělávání různého typu, určení a odbornosti, jednak v přípravě a v 
organizaci atestačních zkoušek lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a jiných 
odborných pracovníků s vysokoškolským vzděláním a z pověření 
Ministerstva zdravotnictví ČR také aprobačních zkoušek cizinců. Kromě 
atestací probíhá v Institutu celá řada nových ucelených vzdělávacích 
programů, které jsou zakončeny ověřováním znalostí (př. psychoterapie, 
soudní psychiatrie a psychologie, akupunktura, manuální medicína). 

Element Jméno pracovníka 

Typ BusinessObject 

Popis §76, odst. 1, písm. a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnického 
pracovníka a jeho akademický titul, vědecká hodnost a vědecko-
pedagogický titul 

Element Klient zdravotních služeb 
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Typ BusinessActor 

Popis Klient zdravotních služeb 

Element Komora 

Typ BusinessActor 

Popis Odborná komora - například Česká lékařská komora 

Element Kontaktní a komunikační údaje pracovníka 

Typ BusinessObject 

Popis kontaktní a komunikační údaje, například telefonní číslo, adresu 
elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud tyto údaje 
zdravotnický pracovník sdělil 

Element Ministerstvo obrany 

Typ BusinessActor 

Popis Ministerstvo obrany ČR 

Element Ministerstvo vnitra 

Typ BusinessActor 

Popis Ministerstvo vnitra 

Element MŠMT ČR 

Typ BusinessActor 

Popis Sdružené informace matrik studentů - Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky 

Element MZ ČR 

Typ BusinessActor 

Popis Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Element Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Národní registr zdravotnických pracovníků 

 

Údaje vedené v NRZP 

§ 76 Zákon č. 372/2011 Sb. 

 

(1) Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu 
zdravotnického povolání obsahuje údaje o zdravotnických pracovnících, 
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včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání získaly mimo území České republiky, a to 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnického pracovníka a jeho 
akademický titul, vědecká hodnost a vědecko-pedagogický titul, 

b) datum a místo narození, 

c) pohlaví, 

d) rodné číslo, bylo-li přiděleno, v případě cizinců číslo cestovního dokladu 
nebo jiného průkazu totožnosti, 

e) státní občanství, 

f) označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a 
zvláštních odborných způsobilostí, a datum jejich získání podle jiných 
právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání podle jiných právních předpisů označení odbornosti nebo 
odborností a datum jejich uznání, 

g) identifikační údaje vzdělávacího zařízení, akreditovaného zařízení nebo 
pověřené organizace, ve kterých zdravotnický pracovník získal odbornou, 
specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilost, v případě uznání 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních 
předpisů identifikační údaj uznávajícího orgánu, 

h) údaj, zda se jedná o hostující nebo usazenou osobu, 

i) v případě hostující osoby datum oznámení, na základě kterého může 
podle jiného právního předpisu vykonávat zdravotnické povolání, 

j) v případě zdravotnických pracovníků, kterých se týká specializační 
příprava nebo kteří jsou v průběhu aprobačního řízení, údaj, zda se jedná o 
zdravotnického pracovníka zařazeného do specializačního vzdělávání nebo 
přípravy k aprobační zkoušce, a obor specializačního vzdělávání nebo 
aprobační zkoušky, 

k) identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u 
kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání, a druh a 
forma zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, 

l) adresu místa trvalého pobytu zdravotnického pracovníka, jde-li o cizince, 
adresu hlášeného pobytu, a další kontaktní údaje, například telefonní číslo, 
adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud adresu 
a další kontaktní údaje zdravotnický pracovník sdělil, 

m) záznamy o: 

    1. pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu zdravotnického povolání, 

    2. vyloučení z komory. 

 

 

§ 77 Zákon č. 372/2011 Sb. 

 

(1) Do Národního registru zdravotnických pracovníků předávají údaje podle 
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§ 76 odst. 1 

 

a) písm. a), d), f), g) a j) vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a 
pověřené organizace, které tímto provádějí prvotní zápis zdravotnického 
pracovníka do registru, 

b) písm. a) až e) Ministerstvo vnitra a Policie České republiky v souladu s § 
71, 

c) písm. g) až j) ministerstvo a pověřené organizace, 

d) písm. j), k) a m) poskytovatel a poskytovatel sociálních služeb, 

e) písm. l) zdravotnický pracovník dobrovolně, 

f) písm. m) bodu 1 soud nebo příslušný správní orgán, 

g) písm. m) bodu 2 komora. 

 

(2) Zdravotnický pracovník vedený v Národním registru zdravotnických 
pracovníků je povinen bez zbytečného odkladu oznámit statistickému 
ústavu, zjistí-li, že jsou v tomto registru o něm vedené chybné údaje. 

Element Nastavení přístupů uživatelů 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces nastavení přístupu uživatelů 

Element NCO NZO 

Typ BusinessActor 

Popis Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 

Element Označení odbornosti 

Typ BusinessObject 

Popis §76, odst. 1, písm. f)   označení odbornosti nebo odborností, včetně 
specializovaných a zvláštních odborných způsobilostí, a datum jejich získání 
podle jiných právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů označení 
odbornosti nebo odborností a datum jejich uznání 

Element Označení odbornosti 

Typ BusinessObject 

Popis označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a zvláštních 
specializovaných způsobilostí, číslo diplomu a datum jejich získání podle 
jiných právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů označení 
odbornosti nebo odborností a datum jejich uznání 
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Element PČR 

Typ BusinessActor 

Popis Policie České republiky 

Element Pohlaví 

Typ BusinessObject 

Popis §76, odst. 1, písm. c)   pohlaví 

Element Poskytování autoritativních údajů 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces zajišťující poskytování autoritativních údajů. 

Element Poskytování autoritativních údajů o zdravotnických pracovnících 

Typ BusinessService 

Popis Business služba pro poskytování autoritativních údajů o zdravotnických 
pracovnících.  

Element Poskytování údajů 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces zajišťující poskytování údajů z NRZP 

Element Poskytování údajů o zdravotnických pracovnících 

Typ BusinessService 

Popis Poskytování údajů o zdravotnických pracovnících oprávněným osobám 

Element Přenos a aktualizace autoritativních údajů 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces zajišťující přenos a aktualizaci autoritativních údajů 

Element Přijetí a vyloučení z komory 

Typ BusinessObject 

Popis informace o aktuálním přijetí do komory a vyloučení z komory, 

Element Primární editor NRZP 

Typ BusinessRole 

Popis Role primárního editora NRZP - subjektu, který vkládá údaje do NRZP 

Element Přístup k registru 

Typ BusinessInterface 
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Popis Business rozhraní zajišťující přístup k registru 

Element Provozovatel 

Typ BusinessRole 

Popis Provozovatel 

Element PZS 

Typ BusinessActor 

Popis Poskytovatel zdravotních služeb dle znění Zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách 

Element Rodné číslo 

Typ BusinessObject 

Popis §76, odst. 1, písm. d)   rodné číslo, bylo-li přiděleno, v případě cizinců číslo 
cestovního dokladu nebo jiného průkazu totožnosti 

Element Rozhodnutí o zákazu výkonu zdr. povolání 

Typ BusinessObject 

Popis informace o aktuálních pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu 
zdravotnického povolání, 

Element Sekundární editor NRZP 

Typ BusinessRole 

Popis Role sekundárního editora NRZP - zajišťuje aktualizaci atributů. 

Element Soud 

Typ BusinessActor 

Popis Soudy 

Element Správa pravidel a žádostí o přístup 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces zajišťující správu pravidel a žádostí o přístup do NRZP 

Element Správa přístupů 

Typ BusinessProcess 

Popis Access Management 

Účelem procesu Správy přístupů je poskytnout práva uživatelům, aby byli 
schopni přistupovat ke službě nebo ke skupině služeb, přitom aby byl 
zamezen přístup neautorizovaným uživatelům.  

Správa přístupů pomáhá spravovat důvěrnost, dostupnost a integritu dat a 
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intelektuálního vlastnictví.  

Správa přístupů se zabývá identitou (unikátní informací, kterou jsou 
odlišena individua) a právy (nastaveními, která poskytují přístup k datům a 
službám). Proces zahrnuje ověřování identity a oprávnění, udělování 
přístupu ke službám, zaznamenávání a sledování přístupů, a odstraňování 
nebo modifikování práv, když se status nebo role změní. 

Element Státní občanství 

Typ BusinessObject 

Popis §76, odst. 1, písm. e)   státní občanství 

Element Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv (SÚKL) 

Typ BusinessActor 

Popis Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem Šrobárova 48, Praha 100 41, je 
správním úřadem ustaveným zákonem č. 79/1997 Sb. Je organizační složkou 
státu, jeho nadřízeným orgánem je Ministerstvo zdravotnictví České 
republiky. 

 

Předmět činnosti ústavu je dán zákonnými předpisy. 

Ústav k zajištění svých úkolů zřizuje regionální pracoviště umístěná mimo 
sídlo ústavu. 

Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů: 

 

• zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a 
bezpečná humánní léčiva, 

• podílet se na tom, aby v ČR byly používány pouze bezpečné a funkční 
zdravotnické prostředky, a to vždy doprovázené věrohodnými 
odpovídajícími informacemi. 

• přispívat k tomu, aby léčiva i zdravotnické prostředky byly racionálně 
používány, popřípadě odpovědně a eticky klinicky hodnoceny. 

• dbát na vhodné uplatňování regulačních opatření tak, aby nevznikaly 
zbytečné překážky v dostupnosti léčiv a zdravotnických prostředků a při 
zavádění nových léčebných postupů. 

Element Technický správce 

Typ BusinessRole 

Popis Role technického správce 

Element Údaj o zařazení do specializačního vzdělávání 

Typ BusinessObject 

Popis §76, odst. 1, písm. j)   v případě zdravotnických pracovníků, kterých se týká 
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specializační příprava nebo kteří jsou v průběhu aprobačního řízení, údaj, 
zda se jedná o zdravotnického pracovníka zařazeného do specializačního 
vzdělávání nebo přípravy k aprobační zkoušce a obor specializačního 
vzdělávání nebo aprobační zkoušky 

Element Údaje o zdravotnických pracovnících 

Typ BusinessObject 

Popis §76, odst. 1 novely 372/2011 

Element Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) 

Typ BusinessActor 

Popis Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - ÚZIS ČR byl zřízen v roce 
1960. Je organizační složkou státu, zřizovatelem je Ministerstvo 
zdravotnictví. 

Základním účelem a předmětem činnosti Ústavu je řízení a koordinace 
plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému (dále jen 
"NZIS") včetně činností souvisejících s rozvojem a zdokonalováním NZIS, 
určeného ke sběru a zpracování zdravotnických informací, k vedení 
národních zdravotních registrů, k poskytování informací v rozsahu určeném 
právními předpisy při respektování podmínek ochrany osobních dat občanů 
(zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů) a k využití informací v rámci zdravotnického výzkumu. Úloha ÚZIS 
ČR a NZIS je definována zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve 
znění pozdějších předpisů - § 67c. 

Ústav je součástí státní statistické služby (na základě kompetenčního 
zákona) a tuto činnost vykonává podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Spolupracuje s orgány státní statistické služby, především s Českým 
statistickým úřadem, zajišťuje vazby mezi NZIS a jednotlivými 
zdravotnickými zařízeními a spolupracuje s provozovateli informačních 
systémů jiných organizací v resortu i mimo něj. 

Ústav spolupracuje s asociacemi nemocnic, sdruženími lékařů, odbornými 
lékařskými společnostmi, zdravotními pojišťovnami a dalšími organizacemi 
zejména na zpřesňování obsahu NZIS a využití sbíraných dat. 

V oblasti zdravotnické statistiky na mezinárodní úrovni spolupracuje Ústav 
zejména s organizacemi WHO, OECD, OSN, EUROSTAT a dalšími. Ústav je 
předkladatelem oficiálních informací z NZIS za Českou republiku. 

Při nakládání s osobními údaji NZIS zajišťuje Ústav úkoly správce a 
zpracovatele v souladu se zákonem 101/2000 Sb., pokud Ministerstvo 
zdravotnictví nebo Ústav nepověří podle tohoto zákona zpracováním jiného 
zpracovatele. 

Element Věcný správce 
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Typ BusinessRole 

Popis Role věcného správce 

Element Vložení záznamu 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces vložení záznamu do NRZP 

Element Vzdělávací instituce 

Typ BusinessActor 

Popis Vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a pověřené organizace. 

Element Webová aplikace 

Typ BusinessInterface 

Popis Business rozhraní Webová aplikace 

Element Záznamy komory 

Typ BusinessObject 

Popis §76, odst. 1, písm. m) 1)   záznamy o pravomocných rozhodnutích o zákazu 
výkonu zdravotnického povolání, 2)   záznamy o vyloučení z komory 

Element Zdravotní pojišťovna 

Typ BusinessActor 

Popis Zdravotní pojišťovna 

Element Zdravotnický pracovník 

Typ BusinessRole 

Popis Role Zdravotnický pracovník přistupuje k využívání centrálních služeb eZ 
výhradně na základě oprávnění a jednoznačné identifikace. Důvodem je 
poskytování citlivých osobních a zdravotnických informací. Přístup k 
centrálním službám elektronického zdravotnictví je možný dvojím 
způsobem: prostřednictvím vizuálního rozhraní Národního Zdravotního 
Informačního Portálu (NZIP) a prostřednictvím Informačního Systému 
Poskytovatele Zdravotních Služeb (ISPZS), který je integrován na systém 
Rezortní Datové Rozhraní (RDR) a využívá centrální služby zdravotnictví. 

Na portálu NZIP se jedná využívání služeb v následujících oblastech: 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace (IZD) 

• Emergency záznam pacienta (EMZ) 

Elektronické nástroje ordinace 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 
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• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

• Náhled do ePreskripce, eDispenzace a eNeschopenky 

• Žádanky na specializovaná vyšetření 

• Objednávky a rezervace 

 

Role Zdravotnický pracovník využívá, mimo služeb na NZIP, i další Centrální 
služby eZ prostřednictvím Informačního Systému Poskytovatele 
Zdravotnických Služeb, typicky NIS, u kterého je zaměstnán nebo 
Ambulantního SW, který používá, pokud je osobou poskytující zdravotnické 
služby přímo. 

1.4 Diagram: (AA) ARZP - Autoritativní registr zdravotnických pracovníků 

Subsystém: ARZP - Autoritativní registr zdravotnických pracovníků 

 
Účel 
V Autoritativním registru zdravotnických pracovníků jsou vedeny informace o všech lékařích i nelékařích, 
kteří přistupují k datům a službám elektronického zdravotnictví.  
 
Popis subsystému 

Popis základní funkcionality 

Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) je svým charakterem agendový systém, který 
uchovává data a podporuje procesy spjaté s evidencí lékařských pracovníků a nelékařských pracovníků. 
ARZP je registr obsahující autoritativní data (tedy verifikovaná, validovaná data), která jsou využívána v 
dalších systémech elektronického zdravotnictví - mimo jiné jako zdroj údajů pro identifikaci a autorizaci 
osob. 
 
Primárním editorem NRZP je MZČR, vzdělávací instituce, IPVZ, NCO NZO, MŠMT ČR. Sekundárním 
editorem, tedy editorem, který k existujícím záznamům aktualizuje údaje, jsou poskytovatelé 
zdravotních služeb, Komora, Soud, Ministerstvo vnitra (ROB), Policie ČR (CIS) a sám zdravotnický 
pracovník. Mezi čtenáře, které mají zmocnění ze zákona, pak dále patří SÚKL zdravotní pojišťovny a 
Ministerstvo obrany.  
 
Zdravotnický pracovník může k datům, které jsou o něm vedeny v ARZP přistupovat prostřednictvím 
Národního zdravotnického informačního portálu v autorizované sekci pro zdravotnické pracovníky nebo 
prostřednictvím informačního systému poskytovatele zdravotních služeb s využitím služeb IDRR. 
 
Vzhledem k tomu, že v současné době existuje NRZP, který je agendovým systémem pro ARZP, nemá 
zavedení ARZP zásadní dopady na zdravotnické pracovníky. 
 
Klíčové datové entity 

Vybraná podmnožina data NRZP je po schválení a verifikaci aktualizována do ARZP.  
 
Údaje vedené v registru 

1. anonymní resortní identifikátor fyzické osoby pro registrované agendy resortu MZ, interní resortní 
ID pracovníka = primární klíč registru, 

2. anonymní identifikátor fyzické osoby přidělený základními registry NRZP (AIFO), 
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3. označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a zvláštních specializovaných 
způsobilostí, číslo diplomu a datum jejich získání podle jiných právních předpisů, v případě uznání 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů označení odbornosti 
nebo odborností a datum jejich uznání, 

4. identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u kterého zdravotnický 
pracovník vykonává zdravotnické povolání vč. jeho pracovní pozice a typu rozsahu pracovního 
poměru, a druh, forma a obor zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, 

5. informace o aktuálních pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu zdravotnického povolání, 
přijetí do komory a vyloučení z komory, kontaktní a komunikační údaje, například telefonní číslo, 
adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud tyto údaje zdravotnický 
pracovník sdělil 

 
V registru budou vedeny i odvozené atributy (odvozené z údajů v registru), které budou sloužit pro 
poskytování informací o dané skutečnosti v konkrétním čase. 
ARZP musí být alespoň v omezeném rozsahu dostupný elektronicky identifikovaným pacientům a 
zdravotnickým pracovníkům. Bude využíván v registru práv a mandátů pacienty, lékaři pro sdílení ZD. 
Pacient má právo vidět identifikaci lékaře nutnou pro jeho jednoznačnou identifikaci.  
 
Zapisování údajů do ARZP 

Údaje ARZP zapisuje automatizovanými procesy věcný správce autoritativních registrů (IDRR). 
Údaje ARZP zapisuje automatizovanými procesy prostřednictvím Národního registru zdravotnických 
pracovníků příslušný editor zmocněný k tomu zákonem 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Důležitá rozhraní pro spolupráci 
ARZP poskytuje interní služby do RDR. RDR následně vystavuje externí služby pro přístup a evidenci 
autoritativních údajů. 
 
Východiska  

• Legislativní - zákon o elektronickém zdravotnictví 

• Věcná - návaznost na NRZP 

 
Principy a pravidla 

• ARZP obsahuje autoritativní údaje zdravotnických pracovníků 

 
Interní vazby na spolupracující komponenty 

• ARZP je součástí ISAR 

• Služby jsou poskytovány prostřednictvím RDR 

• Veškeré auditní informace a logy se zapisují do ALM 

 
Externí vazby na konzumenty služeb subsystému 

• Primární editor NRZP – vkládá záznamy 

Vzdělávací instituce – vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení; pověřené organizace, MZ, IPVZ, 
NCONZO, 

• Sekundární editor NRZP – doplňuje údaje k již založenému záznamu 

Ministerstvo vnitra, Policie České republiky (ISZR, AIS EO, AIS C), Ministerstvo zdravotnictví nebo 
pověřené organizace, poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotnický pracovník, soud, komory 

• Čtenář NRZP – čte data z registru 
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primární editoři, sekundární editoři, Státní ústav pro kontrolu léčiv, zdravotní pojišťovny, Ministerstvo 
obrany ČR, OVM, zdravotničtí pracovníci, pacienti, poskytovatelé služeb EZ 

• Věcný správce, technický správce, provozovatel 
Zajišťuje chod a rozvoj registru. 
 
 
 
 
 
 

 

Element AIS C 

Typ ApplicationComponent 

Popis Agendový informační systém cizinců je spravován Policií České republiky a 
Ministerstvem vnitra. Obsahuje údaje o cizincích s trvalým nebo 
dlouhodobým pobytem, občanech EU, azylantech, tzv. jiných fyzických 
osobách. Do CIS jsou zapisovány údaje:  

IDRR - Integrované datové resortní rozhraní

Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR)

Autoritativní registr zdravotnických pracovníků (ARZP)

Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP)

Služby národního registru NRZP

Notifikace změnČtení záznamuAktualizace záznamuZaložení záznamu

Údaje NRZP

Autoritativní údaje

ARZP

Rozhraní pro přenos a aktualizaci

autoritativních údajů

Poskytování autoritativních

údajů ARZP

Rozhraní integrované

správy IDRR

Služby správy ARZP

Rezortní datové rozhraní (RDR)

Služby poskytování

autoritativních údajů

Služby editace

autoritativních údajů

Služby čtení a editace

autoritativních údajůRozhraní pro editory a konzumenty

autoritativních údajů

ISZR

AIS CROB

Audit a log

management (ALM)

Služby a komponenty pro správu

Okolní systémy se kterými dochází k interakci

Legenda

Služby pro komunikaci

IDRR se systémy eGOV Rozhraní na ISZR

Referenční

data FO, PO

pro AR

Autoritativní

údaje

Aktualizace

údajů z ROB

Aktualizace AÚ

ref. daty

Identifikátory

autoritativních údajů

Vybraná podmnožina údajů NRZP
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• příjmení, jméno, popřípadě jména, adresa místa pobytu, datum, místo a 
okres narození, u narozeného v cizině datum, místo a stát (Policie České 
republiky) 

• datum, místo a okres úmrtí, u zemřelého v cizině údajů datum úmrtí, 
místo a stát. U rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého se vede v 
rozhodnutí uvedený den smrti nebo den, který nepřežil a právní moc 
tohoto rozhodnutí (matriční úřad) 

• státní občanství, popřípadě více státních občanství 

• čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů - průkaz o povolení k 
pobytu (Policie České republiky) 

Element Aktualizace záznamu 

Typ ApplicationService 

Popis Služba aktualizace záznamu NRZP 

Element Audit a log management (ALM) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Komponenta zajišťující společný audit a log management (ALM) 
prostřednictvím Rezortního Datového Rozhraní (RDR) a vlastní Služby pro 
příjem událostí. 

Komponenta zajišťuje sběr veškerých auditních informací (kdo, kdy, 
přistupoval a k jakým datům a využíval jaké službám) pro účely 
prokazatelnosti přístupu. 

Dále komponenta zajišťuje centrální sběr logů, tedy informací o stavu 
komponent o jejich činnosti, upozornění, chyb a dalších.  

Centrální komponenta umožní efektivně zpracovávat komplexní informace 
a poskytovat potřebné informace v požadované kvalitě a čase (online) pro 
provozovatele systému. 

Element Autoritativní registr zdravotnických pracovníků (ARZP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Údaje vedené v ARZP 

1. anonymní resortní identifikátor fyzické osoby pro registrované agendy 
resortu MZ, interní resortní ID pracovníka = primární klíč registru, 

2. anonymní identifikátor fyzické osoby přidělený základními registry NRZP 
(AIFO), 

3. označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a 
zvláštních specializovaných způsobilostí, číslo diplomu a datum jejich 
získání podle jiných právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k 
výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů 
označení odbornosti nebo odborností a datum jejich uznání, 

4. identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, 
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u kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání vč. 
jeho pracovní pozice a typu rozsahu pracovního poměru, a druh, forma 
a obor zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, 

5. informace o aktuálních 

6. pravomocných rozhodnutí o zákazu výkonu zdravotnického povolání, 

7. přijetí do komory a vyloučení z komory, 

8. kontaktní a komunikační údaje, například telefonní číslo, adresu 
elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud tyto údaje 
zdravotnický pracovník sdělil 

V registru budou vedeny i odvozené atributy (odvozené z údajů v registru), 
které budou sloužit pro poskytování informací o dané skutečnosti v 
konkrétním čase. 

ARZP musí být alespoň v omezeném rozsahu dostupný elektronicky 
identifikovaným pacientům a zdravotnickým pracovníkům. Bude využíván v 
registru práv a mandátů pacienty, lékaři pro sdílení ZD. Pacient má právo 
vidět identifikaci lékaře nutnou pro jeho jednoznačnou identifikaci.  

 

Zapisování údajů do ARZP 

(1) Údaje uvedené v předchozí kapitole písm. a) a b) zapisuje 
automatizovanými procesy věcný správce autoritativních registrů (IDRR). 

(2) Údaje uvedené v předchozí kapitole písm. c) až g) zapisuje 
automatizovanými procesy prostřednictvím Národního registru 
zdravotnických pracovníků příslušný editor zmocněný k tomu zákonem 
372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Element Autoritativní údaje ARZP 

Typ DataObject 

Popis Údaje vedené v registru 

1. anonymní resortní identifikátor fyzické osoby pro registrované agendy 
resortu MZ, interní resortní ID pracovníka = primární klíč registru, 

2. anonymní identifikátor fyzické osoby přidělený základními registry NRZP 
(AIFO), 

3. označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a 
zvláštních specializovaných způsobilostí, číslo diplomu a datum jejich 
získání podle jiných právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k 
výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů 
označení odbornosti nebo odborností a datum jejich uznání, 

4. identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, 
u kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání vč. 
jeho pracovní pozice a typu rozsahu pracovního poměru, a druh, forma 
a obor zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, 

5. informace o aktuálních 
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 pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu zdravotnického povolání, 

 přijetí do komory a vyloučení z komory, 

 kontaktní a komunikační údaje, například telefonní číslo, adresu 
elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud tyto údaje 
zdravotnický pracovník sdělil 

 

  

 

V registru budou vedeny i odvozené atributy (odvozené z údajů v registru), 
které budou sloužit pro poskytování informací o dané skutečnosti v 
konkrétním čase. 

ARZP musí být alespoň v omezeném rozsahu dostupný elektronicky 
identifikovaným pacientům a zdravotnickým pracovníkům. Bude využíván v 
registru práv a mandátů pacienty, lékaři pro sdílení ZD. Pacient má právo 
vidět identifikaci lékaře nutnou pro jeho jednoznačnou identifikaci.  

 

Zapisování údajů do ARZP 

(1) Údaje ARZP zapisuje automatizovanými procesy věcný správce 
autoritativních registrů (IDRR). 

(2) Údaje ARZP zapisuje automatizovanými procesy prostřednictvím 
Národního registru zdravotnických pracovníků příslušný editor zmocněný k 
tomu zákonem 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Element Čtení záznamu 

Typ ApplicationService 

Popis Služba čtení záznamu z NRZP 

Element IDRR - Integrované datové resortní rozhraní 

Typ Grouping 

Popis Skupina subsystémů tvořících integrované datové rozhraní rezortu 
zdravotnictví 

Element Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR) zajišťuje společné funkce 
pro dílčí autoritativní registry: 

• Autoritativní registr pacientů (ARP) 

• Autoritativní registr zdravotnických pacientů (ARZP) 

• Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ARPZS) 

a připojení těchto registrů na Rezortní Datové Rozhraní prostřednictvím 
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služeb pro Poskytování a Editaci autoritativních údajů. 

Element ISZR 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno 
sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem a základními 
registry a agendovými informačními systémy, správu oprávnění přístupu k 
datům a další činnosti podle zákona o základních registrech. 

Element Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Národní registr zdravotnických pracovníků 

 

Údaje vedené v NRZP 

§ 76 Zákon č. 372/2011 Sb. 

 

(1) Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu 
zdravotnického povolání obsahuje údaje o zdravotnických pracovnících, 
včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání získaly mimo území České republiky, a to 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnického pracovníka a jeho 
akademický titul, vědecká hodnost a vědecko-pedagogický titul, 

b) datum a místo narození, 

c) pohlaví, 

d) rodné číslo, bylo-li přiděleno, v případě cizinců číslo cestovního dokladu 
nebo jiného průkazu totožnosti, 

e) státní občanství, 

f) označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a 
zvláštních odborných způsobilostí, a datum jejich získání podle jiných 
právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání podle jiných právních předpisů označení odbornosti nebo 
odborností a datum jejich uznání, 

g) identifikační údaje vzdělávacího zařízení, akreditovaného zařízení nebo 
pověřené organizace, ve kterých zdravotnický pracovník získal odbornou, 
specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilost, v případě uznání 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních 
předpisů identifikační údaj uznávajícího orgánu, 

h) údaj, zda se jedná o hostující nebo usazenou osobu, 

i) v případě hostující osoby datum oznámení, na základě kterého může 
podle jiného právního předpisu vykonávat zdravotnické povolání, 

j) v případě zdravotnických pracovníků, kterých se týká specializační 
příprava nebo kteří jsou v průběhu aprobačního řízení, údaj, zda se jedná o 
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zdravotnického pracovníka zařazeného do specializačního vzdělávání nebo 
přípravy k aprobační zkoušce, a obor specializačního vzdělávání nebo 
aprobační zkoušky, 

k) identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u 
kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání, a druh a 
forma zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, 

l) adresu místa trvalého pobytu zdravotnického pracovníka, jde-li o cizince, 
adresu hlášeného pobytu, a další kontaktní údaje, například telefonní číslo, 
adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud adresu 
a další kontaktní údaje zdravotnický pracovník sdělil, 

m) záznamy o: 

    1. pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu zdravotnického povolání, 

    2. vyloučení z komory. 

 

 

§ 77 Zákon č. 372/2011 Sb. 

 

(1) Do Národního registru zdravotnických pracovníků předávají údaje podle 
§ 76 odst. 1 

 

a) písm. a), d), f), g) a j) vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a 
pověřené organizace, které tímto provádějí prvotní zápis zdravotnického 
pracovníka do registru, 

b) písm. a) až e) Ministerstvo vnitra a Policie České republiky v souladu s § 
71, 

c) písm. g) až j) ministerstvo a pověřené organizace, 

d) písm. j), k) a m) poskytovatel a poskytovatel sociálních služeb, 

e) písm. l) zdravotnický pracovník dobrovolně, 

f) písm. m) bodu 1 soud nebo příslušný správní orgán, 

g) písm. m) bodu 2 komora. 

 

(2) Zdravotnický pracovník vedený v Národním registru zdravotnických 
pracovníků je povinen bez zbytečného odkladu oznámit statistickému 
ústavu, zjistí-li, že jsou v tomto registru o něm vedené chybné údaje. 

Element Notifikace změn 

Typ ApplicationService 

Popis Služba notifikace změn z NRZP 

Element Poskytování autoritativních údajů ARZP 
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Typ ApplicationService 

Popis Služba poskytování autoritativních údajů v ARZP 

Element Rezortní datové rozhraní (RDR) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Resortní datové rozhraní představují klíčovou komponenty IDRR, která je 
Integrační platformou pro subsystémy IDRR. 

Element ROB 

Typ ApplicationComponent 

Popis Registr obyvatel 

 

Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou 

a) státní občané České republiky, 

b) cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu 
anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému 
pobytu, 

c) občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou 
vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a 
občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském 
prostoru, a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky 
v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném 
pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce, 

d) cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní 
ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany11), 

e) jiné fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový 
identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v 
registru obyvatel. 

Element Rozhraní integrované správy IDRR  

Typ ApplicationInterface 

Popis Interface pro jednotný a zabezpečený přístup ke službám správy 
jednotlivých modulů IDRR prostřednictvím Systému integrované správy 
IDRR a specifických nástrojů třetích stran pro správu technologických 
komponent subsystému IDRR. 

Element Rozhraní na ISZR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci s Informačním 
Systémem Základních registrů, čímž zajišťuje volání dílčích služeb Základních 
registrů Obyvatel, Osob, Územní Identifikace a Práv a Povinností pro 
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potřeby systému IDRR. 

Element Rozhraní pro editory a konzumenty autoritativních údajů 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Informační systémy 
Editorů a Čtenářů údajů Autoritativních registrů. 

Element Služby čtení a editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby čtení a editace autoritativních údajů zprostředkované Rezortním 
Datovým Rozhraním (RDR). 

Element Služby editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby editace autoritativních údajů prostřednictvím ISAR. 

Element Služby národního registru NRZP 

Typ ApplicationService 

Popis Skupina služeb Národního registru zdravotnických pracovníků 

Element Služby poskytování autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro poskytování autoritativních údajů systémem ISAR. 

Element Služby pro komunikaci IDRR se systémy eGOV 

Typ ApplicationService 

Popis Služby IDRR pro komunikaci se systémy eGovernmentu zajišťuje Rezortní 
Datové Rozhraní (RDR), které je zprostředkovává pro dílčí subsystémy IDRR, 
především pro tři Autoritativní Registry. 

Element Služby správy ARZP 

Typ ApplicationService 

Popis Služby správy Autoritativního Registru Zdravotnických Pracovníků 

Element Údaje NRZP 

Typ DataObject 

Popis Údaje vedené v NRZP 

Element Založení záznamu 

Typ ApplicationService 
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Popis Služby založení záznamu v NRZP 

1.5 Diagram: (BA) ARPZS - Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních 
služeb 

Subsystém: ARPZS - Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb 

 
Účel 
V Autoritativním registru poskytovatelů zdravotních služeb jsou vedeny autoritativní údaje o všech 
poskytovatelích zdravotních služeb.  
 
Popis subsystému 

Popis základní funkcionality 

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je svým charakterem agendový systém, který 
uchovává data a podporuje procesy spjaté s evidencí poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. 
ARPZSje registr obsahující autoritativní data (tedy verifikovaná, validovaná data), která jsou využívána v 
dalších systémech elektronického zdravotnictví. 
 
Klíčové datové entity 

Vybraná podmnožina dat NRPZS je po schválení a verifikaci aktualizována do ARPZS.  
 
Údaje vedené v registru 

ARPZS obsahuje strukturované údaje o poskytovatelích, a to: 
a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, 
b) adresu sídla podnikatele, adresu místa nebo míst poskytování zdravotních služeb a další kontaktní a 
komunikační údaje poskytovatele, například adresu elektronické pošty, dále technické údaje pro 
elektronickou komunikaci (kontaktní technický bod pro vzájemnou komunikaci v rámci služeb EZ), 
identifikátor datové schránky a veřejný klíč (systémový certifikát) poskytovatele, 
c) formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. d) 
až i), nebo název zdravotní služby podle § 2 odst. 2 písm. d) až i) zákona o zdravotních službách, a to pro 
každé místo poskytování, 
e) údaj o zahájení poskytování zdravotních služeb, 
f) údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb, 
g) údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb, 
h) údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 
i) údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb podle § 27 zákona o zdravotních službách, 
j) statut specializovaného centra, 
k) údaje o smlouvách poskytovatele se zdravotními pojišťovnami, včetně identifikátorů pracovišť (IČP) a 
údajů o omezení či oprávnění ze strany pojišťovny danou činnost vykonávat.  
 
Zapisování údajů do ARPZS 

Údaje uvedené v předchozí kapitole zapisuje včetně bodu k) automatizovanými procesy prostřednictvím 
Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb příslušný editor zmocněný k tomu zákonem 
372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Bod k) budou nově do ARPZS zapisovat příslušné zdravotní pojišťovny, a to do 10 dnů od nabytí platnosti 
dané smlouvy. 
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Důležitá rozhraní pro spolupráci 
ARZP poskytuje interní služby do RDR. RDR následně vystavuje externí služby pro přístup a evidenci 
autoritativních údajů. 
 
Východiska  

• Legislativní - zákon o elektronickém zdravotnictví 

• Věcná - návaznost na NRZP 

 
Principy a pravidla 

• ARZP obsahuje autoritativní údaje zdravotnických pracovníků 

 
Interní vazby na spolupracující komponenty 

• Informační systém autoritativních registrů 

 
Externí vazby na konzumenty služeb subsystému (NRPZS) 

• Primární editor NRPZS – vkládá záznamy 

Krajské úřady, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti 

• Sekundární editor NRPZS – doplňuje údaje 

ÚZIS ČR, poskytovatel zdravotních služeb, poskytovatel sociálních služeb 

• Čtenář NRZPS – čte data z registru 

primární editoři, sekundární editoři, veřejnost 

• Věcný správce NRPZS a ARPZS 

Věcný správce ARPZS je ÚZIS 
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Element Adresa místa poskytování 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. c)   adresu místa nebo míst poskytování zdravotních 
služeb a další kontaktní údaje poskytovatele, například telefon, fax, adresu 
elektronické pošty, adresu internetových stránek a identifikátor datové 
schránky 

Element Adresy poskytovatele 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. c)   adresu místa nebo míst poskytování zdravotních 
služeb a další kontaktní údaje poskytovatele, například telefon, fax, adresu 
elektronické pošty, adresu internetových stránek a identifikátor datové 
schránky 

Element Aktualizace údajů 

Evidence a poskytování údajů o poskytovatelích

Dohledání záznamů v ZR Poskytování údajůVložení záznamu Aktualizace údajů

Národní registr poskytovatelů

zdravotních služeb (NRPZS)

Krajský úřad PZS PSS Zdravotní pojišťovnaKomora Veřejnost

Primární editor NRPZS Sekundární editor NRPZS Čtenář NRPZSVěcný správce Technický správceProvozovatel

Správa přístupů

Správa pravidel a žádostí o

přístup

Nastavení přístupů uživatelů

Evidence údajů o poskytovatelích Poskytování údajů o

poskytovatelích

Webové stránky MZ ČR

Přístup k registru

Webová aplikaceDálkový přenos

Údaje o poskytovatelích zdravotních služeb

Datum zahájení poskytování

Identifikační údaje

poskytovatele

Seznam zdravotních

pojišťoven

Počet lůžek Přepočtený počet

zdravotnických pracovníků

Provozní a ordinační doba

Údaj o pozastavení

poskytování

Údaj o získání potvrzení o

splnění podmínek

Údaj o zániku oprávnění

Údaj o pokračování v

poskytování

Adresa místa poskytování

Osoby poskytujících

zdravotní služby

Forma zdravotní péčeÚdaje o odborném zástupci

Poskytovatelé sociálních

služeb, kteří poskytují

zdravotní služby

Údaje o přerušení

poskytování

Evidence a poskytování autoritativních údajů o PZS

Poskytování autoritativních

údajů

Přenos a aktualizace

autoritativních údajů

Čtenář ARPZS

Poskytování autoritativních údajů o PZS

Autoritativní údaje o poskytovatelích zdravotních služeb

Statut specializovaného

centra

Údaje o přerušení

poskytování

Forma a obory zdravotní

péče

Adresy poskytovatele

Údaj o pokračování v

poskytování

Údaj o zániku oprávněníÚdaj o pozastavení

poskytování

Datum zahájení poskytováníIdentifikační údaje

poskytovatele

Údaje o smlouvách se ZP

Autoritativní registr

poskytovatelů zdravotních

služeb (ARPZS)

Ministerstvo vnitra
Ústav zdravotnických

informací a statistiky ČR

(ÚZIS)

Ministerstvo spravedlnostiMinisterstvo obrany

OpenData

Vybraná podmnožina údajů NRPZS
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Typ BusinessProcess 

Popis Proces aktualizace údajů 

Element Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ARPZS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis ARPZS obsahuje strukturované údaje o poskytovatelích, a to: 

a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

b) adresu sídla podnikatele, adresu místa nebo míst poskytování 
zdravotních služeb a další kontaktní a komunikační údaje poskytovatele, 
například adresu elektronické pošty, dále technické údaje pro elektronickou 
komunikaci (kontaktní technický bod pro vzájemnou komunikaci v rámci 
služeb EZ), identifikátor datové schránky a veřejný klíč (systémový certifikát) 
poskytovatele, 

c) formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní 
péče podle § 5 odst. 2 písm. d) až i), nebo název zdravotní služby podle § 2 
odst. 2 písm. d) až i) zákona o zdravotních službách, a to pro každé místo 
poskytování, 

e) údaj o zahájení poskytování zdravotních služeb, 

f) údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb, 

g) údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb, 

h) údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

i) údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb podle § 27 zákona o 
zdravotních službách, 

j) statut specializovaného centra, 

k) údaje o smlouvách poskytovatele se zdravotními pojišťovnami, včetně 
identifikátorů pracovišť (IČP) a údajů o omezení či oprávnění ze strany 
pojišťovny danou činnost vykonávat.  

Zapisování údajů do ARPZS 

Údaje uvedené v předchozí kapitole zapisuje včetně bodu k) 
automatizovanými procesy prostřednictvím Národního registru 
poskytovatelů zdravotních služeb příslušný editor zmocněný k tomu 
zákonem 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Bod k) budou nově do ARPZS zapisovat příslušné zdravotní pojišťovny, a to 
do 10 dnů od nabytí platnosti dané smlouvy. 

 

Věcný správce ARPZS 

• ÚZIS ČR jako zákonem určený správce NZIS 

Element Autoritativní údaje o poskytovatelích zdravotních služeb 

Typ BusinessObject 
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Popis §77, odst. 1 a 2 novely 372/2011 

Element Čtenář ARPZS 

Typ BusinessRole 

Popis Role čtenáře ARPZS. 

Element Čtenář NRPZS 

Typ BusinessRole 

Popis čte data z registru (§74, odst. 3 novely 372/2011) 

Element Dálkový přenos 

Typ BusinessInterface 

Popis Přenos dávkových dat (B2B) 

Element Datum zahájení poskytování 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. e)   datum zahájení poskytování zdravotních služeb 

Element Datum zahájení poskytování 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. e)   datum zahájení poskytování zdravotních služeb 

Element Dohledání záznamů v ZR 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces dohledávání záznamů v základních registrech 

Element Evidence a poskytování autoritativních údajů o PZS 

Typ BusinessFunction 

Popis Skupina procesů zajišťující evidenci a poskytování autoritativních údajů o 
PZS 

Element Evidence a poskytování údajů o poskytovatelích 

Typ BusinessFunction 

Popis Skupina procesů zajišťující evidenci a poskytování údajů z NRPZS 

Element Evidence údajů o poskytovatelích 

Typ BusinessService 

Popis Business služba pro evidenci údajů o PZS 
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Element Forma a obory zdravotní péče 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. d)   formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, 
popřípadě druh zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i), nebo název 
zdravotní služby podle § 2 odst. 2 písm. d) až f), a to pro každé místo 
poskytování 

Element Forma zdravotní péče 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. d)   formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, 
popřípadě druh zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i), nebo název 
zdravotní služby podle § 2 odst. 2 písm. d) až f), a to pro každé místo 
poskytování 

Element Identifikační údaje poskytovatele 

Typ BusinessObject 

Popis Údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele diagnostikujícího, léčícího a 
poskytujícího dispenzární péči 

 

   Identifikace poskytovatele a lékaře  

   Název poskytovatele,  

   Identifikace poskytovatele IČ, PČZ 

Element Identifikační údaje poskytovatele 

Typ BusinessObject 

Popis Údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele diagnostikujícího, léčícího a 
poskytujícího dispenzární péči 

 

   Identifikace poskytovatele a lékaře  

   Název poskytovatele,  

   Identifikace poskytovatele IČ, PČZ 

Element Komora 

Typ BusinessActor 

Popis Odborná komora - například Česká lékařská komora 

Element Krajský úřad 

Typ BusinessActor 

Popis Krajské úřady 
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Element Ministerstvo obrany 

Typ BusinessActor 

Popis Ministerstvo obrany ČR 

Element Ministerstvo spravedlnosti 

Typ BusinessActor 

Popis Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Element Ministerstvo vnitra 

Typ BusinessActor 

Popis Ministerstvo vnitra 

Element Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) poskytuje 
kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v České 
republice. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované 
jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná 
zdravotnická zařízení a další podrobnější informace. 

Element Nastavení přístupů uživatelů 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces nastavení přístupu uživatelů 

Element OpenData 

Typ BusinessInterface 

Popis Rozhraní pro publikování veřejných informací přes OpenData. 

Element Osoby poskytujících zdravotní služby 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 2, písm. b)   o osobách poskytujících zdravotní služby podle § 20, 
a to údaje uvedené v dokladu prokazujícím jejich oprávnění poskytovat 
zdravotní služby v jiném členském státě Evropské unie, Evropského 
hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, kontaktní adresa a 
další kontaktní údaje podle odstavce 1 písm. c), datum zahájení a ukončení 
poskytování zdravotních služeb na území České republiky, zákaz 
poskytování zdravotních služeb na území České republiky a doba jeho trvání 

Element Počet lůžek 

Typ BusinessObject 
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Popis §74, odst. 1, písm. m)   počet lůžek podle formy a oboru zdravotní péče, 
popřípadě druhu zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i) 

Element Poskytování autoritativních údajů 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces poskytování autoritativních údajů z ARPZS 

Element Poskytování autoritativních údajů o PZS 

Typ BusinessService 

Popis Služba poskytování autoritativních údajů o PZS 

Element Poskytování údajů 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces zajišťující poskytování údajů z NRZP 

Element Poskytování údajů o poskytovatelích 

Typ BusinessService 

Popis Služby poskytování údajů o poskytovatelích zdravotních služeb 

Element Poskytovatelé sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 2, písm. a)   o poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují 
zdravotní služby v rozsahu podle odstavce 1 písm. a), c), d) a e) 

Element Přenos a aktualizace autoritativních údajů 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces přenosu a aktualizace autoritativních údajů 

Element Přepočtený počet zdravotnických pracovníků 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. n)   přepočtený počet zdravotnických pracovníků v 
členění podle odborné způsobilosti, specializované způsobilosti a zvláštní 
odborné způsobilosti 

Element Primární editor NRPZS 

Typ BusinessRole 

Popis Vkládá záznamy do NRPZS. 

Element Přístup k registru 
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Typ BusinessInterface 

Popis Business rozhraní zajišťující přístup k registru 

Element Provozní a ordinační doba 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. j)   provozní a ordinační dobu 

Element Provozovatel 

Typ BusinessRole 

Popis Provozovatel 

Element PSS 

Typ BusinessActor 

Popis Poskytovatel sociálních služeb 

Element PZS 

Typ BusinessActor 

Popis Poskytovatel zdravotních služeb dle znění Zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách 

Element Sekundární editor NRPZS 

Typ BusinessRole 

Popis Aktualizuje údaje v NRPZS. 

Element Seznam zdravotních pojišťoven 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. k)   seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má uzavřenu 
smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění 

Element Správa pravidel a žádostí o přístup 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces zajišťující správu pravidel a žádostí o přístup do NRZP 

Element Správa přístupů 

Typ BusinessProcess 

Popis Access Management 

Účelem procesu Správy přístupů je poskytnout práva uživatelům, aby byli 
schopni přistupovat ke službě nebo ke skupině služeb, přitom aby byl 
zamezen přístup neautorizovaným uživatelům.  
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Správa přístupů pomáhá spravovat důvěrnost, dostupnost a integritu dat a 
intelektuálního vlastnictví.  

Správa přístupů se zabývá identitou (unikátní informací, kterou jsou 
odlišena individua) a právy (nastaveními, která poskytují přístup k datům a 
službám). Proces zahrnuje ověřování identity a oprávnění, udělování 
přístupu ke službám, zaznamenávání a sledování přístupů, a odstraňování 
nebo modifikování práv, když se status nebo role změní. 

Element Statut specializovaného centra 

Typ BusinessObject 

Popis Informace o statutu specializovaného centra PZS 

Element Technický správce 

Typ BusinessRole 

Popis Role technického správce 

Element Údaj o pokračování v poskytování 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. i)   údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb 
podle § 27 

Element Údaj o pokračování v poskytování 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. i)   údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb 
podle § 27 

Element Údaj o pozastavení poskytování 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. g)   údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb 

Element Údaj o pozastavení poskytování 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. g)   údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb 

Element Údaj o zániku oprávnění 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. h)   údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb 

Element Údaj o zániku oprávnění 
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Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. h)   údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb 

Element Údaj o získání potvrzení o splnění podmínek 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. l)   údaj o získání potvrzení o splnění podmínek 
hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle tohoto 
zákona 

Element Údaje o odborném zástupci 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. b)   údaje o odborném zástupci v rozsahu uvedeném v 
rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

Element Údaje o poskytovatelích zdravotních služeb 

Typ BusinessObject 

Popis §77, odst. 1 a 2 novely 372/2011 

Element Údaje o přerušení poskytování 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. f)   údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb 

Element Údaje o přerušení poskytování 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. f)   údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb 

Element Údaje o smlouvách se ZP 

Typ BusinessObject 

Popis §74, odst. 1, písm. k)   seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má uzavřenu 
smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění 

Element Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) 

Typ BusinessActor 

Popis Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - ÚZIS ČR byl zřízen v roce 
1960. Je organizační složkou státu, zřizovatelem je Ministerstvo 
zdravotnictví. 

Základním účelem a předmětem činnosti Ústavu je řízení a koordinace 
plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému (dále jen 
"NZIS") včetně činností souvisejících s rozvojem a zdokonalováním NZIS, 
určeného ke sběru a zpracování zdravotnických informací, k vedení 
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národních zdravotních registrů, k poskytování informací v rozsahu určeném 
právními předpisy při respektování podmínek ochrany osobních dat občanů 
(zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů) a k využití informací v rámci zdravotnického výzkumu. Úloha ÚZIS 
ČR a NZIS je definována zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve 
znění pozdějších předpisů - § 67c. 

Ústav je součástí státní statistické služby (na základě kompetenčního 
zákona) a tuto činnost vykonává podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Spolupracuje s orgány státní statistické služby, především s Českým 
statistickým úřadem, zajišťuje vazby mezi NZIS a jednotlivými 
zdravotnickými zařízeními a spolupracuje s provozovateli informačních 
systémů jiných organizací v resortu i mimo něj. 

Ústav spolupracuje s asociacemi nemocnic, sdruženími lékařů, odbornými 
lékařskými společnostmi, zdravotními pojišťovnami a dalšími organizacemi 
zejména na zpřesňování obsahu NZIS a využití sbíraných dat. 

V oblasti zdravotnické statistiky na mezinárodní úrovni spolupracuje Ústav 
zejména s organizacemi WHO, OECD, OSN, EUROSTAT a dalšími. Ústav je 
předkladatelem oficiálních informací z NZIS za Českou republiku. 

Při nakládání s osobními údaji NZIS zajišťuje Ústav úkoly správce a 
zpracovatele v souladu se zákonem 101/2000 Sb., pokud Ministerstvo 
zdravotnictví nebo Ústav nepověří podle tohoto zákona zpracováním jiného 
zpracovatele. 

Element Věcný správce 

Typ BusinessRole 

Popis Role věcného správce 

Element Veřejnost 

Typ BusinessActor 

Popis Anonymní přístup na webové prezentace 

Element Vložení záznamu 

Typ BusinessProcess 

Popis Proces vložení záznamu do NRZP 

Element Webová aplikace 

Typ BusinessInterface 

Popis Business rozhraní Webová aplikace 

Element Zdravotní pojišťovna 

Typ BusinessActor 



 

56 

 

Popis Zdravotní pojišťovna 

1.6 Diagram: (AA) ARPZS - Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních 
služeb 

Subsystém: ARPZS - Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb 

 
Účel 
V Autoritativním registru poskytovatelů zdravotních služeb jsou vedeny autoritativní údaje o všech 
poskytovatelích zdravotních služeb.  
 
Popis subsystému 

Popis základní funkcionality 

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je svým charakterem agendový systém, který 
uchovává data a podporuje procesy spjaté s evidencí poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. 
ARPZSje registr obsahující autoritativní data (tedy verifikovaná, validovaná data), která jsou využívána v 
dalších systémech elektronického zdravotnictví. 
 
Dopad na poskytovatele zdravotních služeb je minimální i díky tomu, že ARPZS obsahuje podmnožinu 
dat z NRPZS, který je již několik let v provozu. Přístup do ARPZS bude přes NZIP případně přímo přes 
informační systémy PZS prostřednictvím služeb IDRR. 
 
Klíčové datové entity 

Vybraná podmnožin data NRPZS je po schválení a verifikaci aktualizována do ARPZS.  
 
Údaje vedené v registru 

ARPZS obsahuje strukturované údaje o poskytovatelích, a to: 
a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, 
b) adresu sídla podnikatele, adresu místa nebo míst poskytování zdravotních služeb a další kontaktní a 
komunikační údaje poskytovatele, například adresu elektronické pošty, dále technické údaje pro 
elektronickou komunikaci (kontaktní technický bod pro vzájemnou komunikaci v rámci služeb EZ), 
identifikátor datové schránky a veřejný klíč (systémový certifikát) poskytovatele, 
c) formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. d) 
až i), nebo název zdravotní služby podle § 2 odst. 2 písm. d) až i) zákona o zdravotních službách, a to pro 
každé místo poskytování, 
e) údaj o zahájení poskytování zdravotních služeb, 
f) údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb, 
g) údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb, 
h) údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 
i) údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb podle § 27 zákona o zdravotních službách, 
j) statut specializovaného centra, 
k) údaje o smlouvách poskytovatele se zdravotními pojišťovnami, včetně identifikátorů pracovišť (IČP) a 
údajů o omezení či oprávnění ze strany pojišťovny danou činnost vykonávat.  
 
Zapisování údajů do ARPZS 
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Údaje uvedené v předchozí kapitole zapisuje včetně bodu k) automatizovanými procesy prostřednictvím 
Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb příslušný editor zmocněný k tomu zákonem 
372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Bod k) budou nově do ARPZS zapisovat příslušné zdravotní pojišťovny, a to do 10 dnů od nabytí platnosti 
dané smlouvy. 
 
Důležitá rozhraní pro spolupráci 
ARZP poskytuje interní služby do RDR. RDR následně vystavuje externí služby pro přístup a evidenci 
autoritativních údajů. 
 
Východiska  

• Legislativní - zákon o elektronickém zdravotnictví 

• Věcná - návaznost na NRZP 

 
Principy a pravidla 

• ARZP obsahuje autoritativní údaje zdravotnických pracovníků 

 
Interní vazby na spolupracující komponenty 

• Informační systém autoritativních registrů 

• Zapisování auditních informací a logů do ALM 

 
Externí vazby na konzumenty služeb subsystému 

• Primární editor NRPZS – vkládá záznamy 

Krajské úřady, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti 

• Sekundární editor NRPZS – doplňuje údaje 

ÚZIS ČR, poskytovatel zdravotních služeb, poskytovatel sociálních služeb 

• Čtenář NRZPS – čte data z registru 

primární editoři, sekundární editoři, veřejnost 

• Věcný správce NRPZS je ÚZIS 

Věcný správce ARPZS je ÚZIS 
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Element Aktualizace záznamu 

Typ ApplicationService 

Popis Služba pro aktualizaci záznamu v NRPZS 

Element Audit a log management (ALM) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Komponenta zajišťující společný audit a log management (ALM) 
prostřednictvím Rezortního Datového Rozhraní (RDR) a vlastní Služby pro 
příjem událostí. 

Komponenta zajišťuje sběr veškerých auditních informací (kdo, kdy, 
přistupoval a k jakým datům a využíval jaké službám) pro účely 

IDRR - Integrované datové resortní rozhraní

Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR)

Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ARPZS)

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Služby národního registru NRPZS

Založení záznamu Aktualizace záznamu Čtení záznamu

Údaje NRPZS

Autoritativní údaje

ARPZS

Přenos a aktualizace

autoritativních údajů

Poskytování autoritativních

údajů ARPZS

Služby správy

ARPZS

Rozhraní integrované

správy IDRR

Rezortní datové rozhraní (RDR)

Služby poskytování

autoritativních údajů

Služby editace autoritativních

údajů

Služby čtení a editace

autoritativních údajů

Rozhraní pro editory a

konzumenty autoritativních údajů

Audit a log

management (ALM)

ISZR

ROS

Služby a komponenty pro správu

Okolní systémy se kterými dochází k interakci

Legenda

Služby pro komunikaci

IDRR se systémy eGOV Rozhraní na ISZR

Aktualizace

AÚ ref. daty
Identifikátory

autoritativních údajů

Vybraná podmnožina údajů NRPZS

Autoritativní

údaje

Referenční

data FO, PO

pro AR

Aktualizace

údajů z ROS
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prokazatelnosti přístupu. 

Dále komponenta zajišťuje centrální sběr logů, tedy informací o stavu 
komponent o jejich činnosti, upozornění, chyb a dalších.  

Centrální komponenta umožní efektivně zpracovávat komplexní informace 
a poskytovat potřebné informace v požadované kvalitě a čase (online) pro 
provozovatele systému. 

Element Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ARPZS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis ARPZS obsahuje strukturované údaje o poskytovatelích, a to: 

a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

b) adresu sídla podnikatele, adresu místa nebo míst poskytování 
zdravotních služeb a další kontaktní a komunikační údaje poskytovatele, 
například adresu elektronické pošty, dále technické údaje pro elektronickou 
komunikaci (kontaktní technický bod pro vzájemnou komunikaci v rámci 
služeb EZ), identifikátor datové schránky a veřejný klíč (systémový certifikát) 
poskytovatele, 

c) formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní 
péče podle § 5 odst. 2 písm. d) až i), nebo název zdravotní služby podle § 2 
odst. 2 písm. d) až i) zákona o zdravotních službách, a to pro každé místo 
poskytování, 

e) údaj o zahájení poskytování zdravotních služeb, 

f) údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb, 

g) údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb, 

h) údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

i) údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb podle § 27 zákona o 
zdravotních službách, 

j) statut specializovaného centra, 

k) údaje o smlouvách poskytovatele se zdravotními pojišťovnami, včetně 
identifikátorů pracovišť (IČP) a údajů o omezení či oprávnění ze strany 
pojišťovny danou činnost vykonávat.  

 

Zapisování údajů do ARPZS 

Údaje zapisuje včetně bodu k) automatizovanými procesy prostřednictvím 
Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb příslušný editor 
zmocněný k tomu zákonem 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Bod k) budou nově do ARPZS zapisovat příslušné zdravotní pojišťovny, a to 
do 10 dnů od nabytí platnosti dané smlouvy. 

 

Věcný správce ARPZS 
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• ÚZIS ČR jako zákonem určený správce NZIS 

 

Téma se dotýká povinností pro zákonem stanovené agendové IS (editory) a 
budoucích uživatelů ARPZS registru 

• Primární editor NRPZS – vkládá záznamy 

 Krajské úřady, pověřené organizace 

 

  

 

• Sekundární editor NRPZS – doplňuje údaje 

 ÚZIS ČR, poskytovatel zdravotních služeb, zdravotní pojišťovna 

 

  

 

• Čtenář NRZPS – čte data z registru 

 primární editoři, sekundární editoři, veřejnost 

 

  

 

• Věcný správce, technický správce, provozovatel 

 Zajišťují chod a rozvoj registru 

 

  

 

Element Autoritativní údaje ARPZS 

Typ DataObject 

Popis ARPZS obsahuje strukturované údaje o poskytovatelích, a to: 

a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

b) adresu sídla podnikatele, adresu místa nebo míst poskytování 
zdravotních služeb a další kontaktní a komunikační údaje poskytovatele, 
například adresu elektronické pošty, dále technické údaje pro elektronickou 
komunikaci (kontaktní technický bod pro vzájemnou komunikaci v rámci 
služeb EZ), identifikátor datové schránky a veřejný klíč (systémový certifikát) 
poskytovatele, 

c) formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní 
péče podle § 5 odst. 2 písm. d) až i), nebo název zdravotní služby podle § 2 
odst. 2 písm. d) až i) zákona o zdravotních službách, a to pro každé místo 
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poskytování, 

e) údaj o zahájení poskytování zdravotních služeb, 

f) údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb, 

g) údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb, 

h) údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

i) údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb podle § 27 zákona o 
zdravotních službách, 

j) statut specializovaného centra, 

k) údaje o smlouvách poskytovatele se zdravotními pojišťovnami, včetně 
identifikátorů pracovišť (IČP) a údajů o omezení či oprávnění ze strany 
pojišťovny danou činnost vykonávat.  

Zapisování údajů do ARPZS 

Údaje uvedené v předchozí kapitole zapisuje včetně bodu k) 
automatizovanými procesy prostřednictvím Národního registru 
poskytovatelů zdravotních služeb příslušný editor zmocněný k tomu 
zákonem 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Bod k) budou nově do ARPZS zapisovat příslušné zdravotní pojišťovny, a to 
do 10 dnů od nabytí platnosti dané smlouvy. 

Element Čtení záznamu 

Typ ApplicationService 

Popis Služba pro čtení záznamu z NRPZS 

Element IDRR - Integrované datové resortní rozhraní 

Typ Grouping 

Popis Skupina subsystémů tvořících integrované datové rozhraní rezortu 
zdravotnictví 

Element Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR) zajišťuje společné funkce 
pro dílčí autoritativní registry: 

• Autoritativní registr pacientů (ARP) 

• Autoritativní registr zdravotnických pacientů (ARZP) 

• Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ARPZS) 

a připojení těchto registrů na Rezortní Datové Rozhraní prostřednictvím 
služeb pro Poskytování a Editaci autoritativních údajů. 

Element ISZR 

Typ ApplicationComponent 
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Popis Informační systém veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno 
sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem a základními 
registry a agendovými informačními systémy, správu oprávnění přístupu k 
datům a další činnosti podle zákona o základních registrech. 

Element Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb 

Typ ApplicationComponent 

Popis Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) poskytuje 
kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v České 
republice. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované 
jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná 
zdravotnická zařízení a další podrobnější informace. 

Element Poskytování autoritativních údajů ARPZS 

Typ ApplicationService 

Popis Interní služba ARPZS - poskytování autoritativních údajů ARPZS 

Element Přenos a aktualizace autoritativních údajů 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro přenos a aktualizaci autoritativních údajů  

Element Rezortní datové rozhraní (RDR) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Resortní datové rozhraní představují klíčovou komponenty IDRR, která je 
Integrační platformou pro subsystémy IDRR. 

Element ROS 

Typ ApplicationComponent 

Popis Registr osob 

 

Subjekty, o nichž se vedou v registru osob údaje jsou 

a) právnická osoba, 

b) organizační složka a organizační jednotka právnické osoby, 

c) organizační složka státu, 

d) vnitřní organizační jednotka organizační složky státu, pokud je této 
vnitřní organizační jednotce zákonem svěřena vlastní působnost, 

e) podnikající fyzická osoba, 

f) zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby, 

g) svěřenecký fond, 

pokud jsou zapsány do evidence podle tohoto zákona nebo jiného právního 
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předpisu. 

Element Rozhraní integrované správy IDRR  

Typ ApplicationInterface 

Popis Interface pro jednotný a zabezpečený přístup ke službám správy 
jednotlivých modulů IDRR prostřednictvím Systému integrované správy 
IDRR a specifických nástrojů třetích stran pro správu technologických 
komponent subsystému IDRR. 

Element Rozhraní na ISZR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci s Informačním 
Systémem Základních registrů, čímž zajišťuje volání dílčích služeb Základních 
registrů Obyvatel, Osob, Územní Identifikace a Práv a Povinností pro 
potřeby systému IDRR. 

Element Rozhraní pro editory a konzumenty autoritativních údajů 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Informační systémy 
Editorů a Čtenářů údajů Autoritativních registrů. 

Element Služby čtení a editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby čtení a editace autoritativních údajů zprostředkované Rezortním 
Datovým Rozhraním (RDR). 

Element Služby editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby editace autoritativních údajů prostřednictvím ISAR. 

Element Služby národního registru NRPZS 

Typ ApplicationService 

Popis Skupina aplikačních služeb ARPZS 

Element Služby poskytování autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro poskytování autoritativních údajů systémem ISAR. 

Element Služby pro komunikaci IDRR se systémy eGOV 

Typ ApplicationService 
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Popis Služby IDRR pro komunikaci se systémy eGovernmentu zajišťuje Rezortní 
Datové Rozhraní (RDR), které je zprostředkovává pro dílčí subsystémy IDRR, 
především pro tři Autoritativní Registry. 

Element Služby správy ARPZS 

Typ ApplicationService 

Popis Služby správy Autoritativního Registru Poskytovatelů Zdravotnických Služeb 

Element Údaje NRPZS 

Typ DataObject 

Popis Národní registr poskytovatelů obsahuje strukturované údaje o 
poskytovatelích, a to 

 

a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

b) údaje o odborném zástupci v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

c) adresu sídla podnikatele, adresu místa nebo míst poskytování zdravotních 
služeb a další kontaktní údaje poskytovatele, například telefon, fax, adresu 
elektronické pošty, adresu internetových stránek a identifikátor datové 
schránky, 

d) formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní 
péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i), nebo název zdravotní služby podle § 2 
odst. 2 písm. d) až f) a i), a to pro každé místo poskytování, 

e) datum zahájení poskytování zdravotních služeb, 

f) údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb, 

g) údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb, 

h) údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

i) údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb podle § 27, 

j) provozní a ordinační dobu, 

k) seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má uzavřenu smlouvu podle 
zákona o veřejném zdravotním pojištění, 

l) údaj o získání potvrzení o splnění podmínek hodnocení kvality a bezpečí 
poskytovaných zdravotních služeb podle tohoto zákona, 

m) počet lůžek podle formy a oboru zdravotní péče, popřípadě druhu 
zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i), 

n) přepočtený počet zdravotnických pracovníků v členění podle odborné 
způsobilosti, specializované způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti. 

Element Založení záznamu 

Typ ApplicationService 
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Popis Služba založení záznamu do NRPZS 

1.7 Diagram: (AA) Autoritativní Registry a vazby na Národní zdravotní 
registry a systémy eGOV 

Diagram zobrazuje vztah Národních zdravotních registrů NRPZS, NRZP, Centrálního registru pojištěnců a 
Autoritativních registrů ARP, ARPZS, ARZP a způsob jejich napojení na základní registry. 
 
Současný stav 

 
Aktualizace dat NRZP a NRPZS 

Stávající registry NRZP a NRPZS jsou synchronizovány s daty Základních registrů prostřednictvím JTP. 
 
Budoucí stav 

 
Aktualizace dat ARP 

Nově vytvořený registr ARP bude plněn záznamy z CRP a z informačních systémů poskytovatelů 
zdravotních služeb pro pacienty, kteří nejsou vedení v CRP. 
Aktualizace dalších údajů (jméno, příjmení, ...) je prostřednictvím notifikačních služeb ISZR a jsou 
aktualizovány při změně dat v ZR. 
 
Aktualizace dat ARZP 

Data ARZP jsou aktualizována prostřednictvím NRZP automatizovaným rozhraním. Jsou aktualizovány 
pouze ty údaje, které nejsou evidovány v ZR. ARZP je napojen na ISZR, ze kterého přijímá změny údajů ze 
Základních registrů. 
 
Aktualizace dat ARPZS 

Data ARPZS jsou aktualizována prostřednictvím NRPZS automatizovaným rozhraním. Jsou aktualizovány 
pouze ty údaje, které nejsou evidovány v ZR. ARPZS je napojen na ISZR, ze kterého přijímá změny údajů 
ze Základních registrů. 
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Element Autoritativní registr pacientů (ARP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Jedná se o zákonem o EZ stanovený autoritativní zdroj dat o pacientech - 
uživatelích elektronických služeb ve zdravotnictví. ARP je základním 
předpokladem pro jednoznačnou identifikaci subjektů (pacientů) a 
zprostředkování údajů o nich vedených oprávněným osobám. Registr 
zároveň umožňuje nastavit práva a odpovědnosti ve světě elektronické 
komunikace. Pro zprovoznění prakticky jakýchkoli služeb EZ jsou základní 
údaje o pacientech nezbytné. Registr umožní řízení oprávnění pacientů v 
rámci EZ a bude také pro PZS prostředníkem napojení na základní registry. 
Poskytne anonymní resortní identifikátor pacienta.  

 

Subjekty údajů vedené v ARP jsou pojištěnci veřejného zdravotního 
pojištění a všechny další osoby, které mohou čerpat zdravotní služby resp. 
elektronické služby ve zdravotnictví, a to včetně cizinců. Subjekty vedené v 
ARP jsou v maximální míře ztotožněny s údaji v Základních registrech.  

Národní zdravotní registry (NRZ)

Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR)

Autoritativní registr

poskytovatelů zdravotních

služeb (ARPZS)

Autoritativní registr

zdravotnických pracovníků

(ARZP)

Autoritativní registr pacientů

(ARP)

Rezortní datové rozhraní (RDR)

Služby pro komunikaci

IDRR se systémy eGOV

Rozhraní na ISZR

ROB

Národní registr zdravotnických

pracovníků (NRZP)

Rozhraní pro editory a konzumenty autoritativních údajů

Centrální registr pojištěnců

IS zdravotních pojišťoven ROS ISZR

Informační Systém

Poskytovatele

Zdravotních Služeb (IS

PZS)

Systém sdílení osobního

zdravotního záznamu (SS_OZZ)

JTP

Národní registr poskytovatelů

zdravotních služeb (NRPZS)

Služby čtení a editace

autoritativních údajů

Aktualizace

kmene

pojištěnců

Synchro

ID_ZP

Ztotožnění

pacientského

kmene

Aktualizace

AÚ ref. daty

Synchro

ID_PZS

Referenční data

FO, PO pro AR

Budoucí cesta

synchronizace údajů

Autoritativních registrů s

referenčními daty ZR

Synchro ID_Pac

Čtení a

editace AÚ

Výměna ZD

mezi PZS a OZZ

Synchro ID_Poj

Současná cesta

synchronizace

údajů

Národních

Zdravotních

Registrů s

referenčními

daty ZR
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Autoritativní údaje v ARP 

1. anonymní resortní identifikátory fyzické osoby pro registrované agendy 
resortu MZ, interní resortní ID pacienta 

2. agendový identifikátor fyzické osoby přidělený základními registry AIFO 
vlastní agendy ARP, bude k dispozici u občanů ČR a cizinců s hlášeným 
pobytem 

3. číslo pojištěnce (RČ), u cizinců identifikační atributy pro mezistátní 
výměnu dat dle specifikace eHDSI (eHealth Digital Service 
Infrastructure) Service Offering, odvozených z EIF (European 
Interoperability Framework); poznámka: závisí na státní příslušnosti 
osoby 

4. jméno, příjmení, rodné příjmení, předchozí příjmení, datum narození, 
pohlaví, RČ, státní občanství, datum úmrtí, datová schránka, číslo OP, 
místo a stát narození (obecně údaje nutné pro ztotožnění v ZR), 

5. datum vzniku a zániku pojistného vztahu u příslušné ZP, ukládání 
historie. 

 

Další položky převzaté ze současného centrálního registru pojištěnců 
(CRP): 

1. u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, časové období, v němž 
je plátcem pojistného stát, 

2. označení skupiny/kategorie pojištěnců, 

3. datum odhlášení se ze zdravotního pojištění a přihlášení se do 
zdravotního pojištění v ČR podle zvláštního právního předpisu. 

 

Nové údaje spojené se službami EZ: 

1. identifikaci registrujícího poskytovatele zdravotních a stomatologických 
služeb, včetně jeho IČO či IČP (praktický všeobecný a zubní lékař, ženský 
lékař, praktický lékař pro děti a dorost (PLDD)), 

2. EHIC včetně historie a vydavatel karty = primární účel je identifikace 
pacienta při prezenčním poskytování zdravotnických služeb, 

3. identifikace provozovatele OZZ, kterého si pacient zvolil. 

 

Element Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ARPZS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis ARPZS obsahuje strukturované údaje o poskytovatelích, a to: 

a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

b) adresu sídla podnikatele, adresu místa nebo míst poskytování 
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zdravotních služeb a další kontaktní a komunikační údaje poskytovatele, 
například adresu elektronické pošty, dále technické údaje pro elektronickou 
komunikaci (kontaktní technický bod pro vzájemnou komunikaci v rámci 
služeb EZ), identifikátor datové schránky a veřejný klíč (systémový certifikát) 
poskytovatele, 

c) formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní 
péče podle § 5 odst. 2 písm. d) až i), nebo název zdravotní služby podle § 2 
odst. 2 písm. d) až i) zákona o zdravotních službách, a to pro každé místo 
poskytování, 

e) údaj o zahájení poskytování zdravotních služeb, 

f) údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb, 

g) údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb, 

h) údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

i) údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb podle § 27 zákona o 
zdravotních službách, 

j) statut specializovaného centra, 

k) údaje o smlouvách poskytovatele se zdravotními pojišťovnami, včetně 
identifikátorů pracovišť (IČP) a údajů o omezení či oprávnění ze strany 
pojišťovny danou činnost vykonávat.  

 

Zapisování údajů do ARPZS 

Údaje zapisuje včetně bodu k) automatizovanými procesy prostřednictvím 
Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb příslušný editor 
zmocněný k tomu zákonem 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Bod k) budou nově do ARPZS zapisovat příslušné zdravotní pojišťovny, a to 
do 10 dnů od nabytí platnosti dané smlouvy. 

 

Věcný správce ARPZS 

• ÚZIS ČR jako zákonem určený správce NZIS 

 

Téma se dotýká povinností pro zákonem stanovené agendové IS (editory) a 
budoucích uživatelů ARPZS registru 

• Primární editor NRPZS – vkládá záznamy 

 Krajské úřady, pověřené organizace 

 

  

 

• Sekundární editor NRPZS – doplňuje údaje 

 ÚZIS ČR, poskytovatel zdravotních služeb, zdravotní pojišťovna 
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• Čtenář NRZPS – čte data z registru 

 primární editoři, sekundární editoři, veřejnost 

 

  

 

• Věcný správce, technický správce, provozovatel 

 Zajišťují chod a rozvoj registru 

 

  

 

Element Autoritativní registr zdravotnických pracovníků (ARZP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Údaje vedené v ARZP 

1. anonymní resortní identifikátor fyzické osoby pro registrované agendy 
resortu MZ, interní resortní ID pracovníka = primární klíč registru, 

2. anonymní identifikátor fyzické osoby přidělený základními registry NRZP 
(AIFO), 

3. označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a 
zvláštních specializovaných způsobilostí, číslo diplomu a datum jejich 
získání podle jiných právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k 
výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů 
označení odbornosti nebo odborností a datum jejich uznání, 

4. identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, 
u kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání vč. 
jeho pracovní pozice a typu rozsahu pracovního poměru, a druh, forma 
a obor zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, 

5. informace o aktuálních 

6. pravomocných rozhodnutí o zákazu výkonu zdravotnického povolání, 

7. přijetí do komory a vyloučení z komory, 

8. kontaktní a komunikační údaje, například telefonní číslo, adresu 
elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud tyto údaje 
zdravotnický pracovník sdělil 

V registru budou vedeny i odvozené atributy (odvozené z údajů v registru), 
které budou sloužit pro poskytování informací o dané skutečnosti v 
konkrétním čase. 

ARZP musí být alespoň v omezeném rozsahu dostupný elektronicky 
identifikovaným pacientům a zdravotnickým pracovníkům. Bude využíván v 
registru práv a mandátů pacienty, lékaři pro sdílení ZD. Pacient má právo 
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vidět identifikaci lékaře nutnou pro jeho jednoznačnou identifikaci.  

 

Zapisování údajů do ARZP 

(1) Údaje uvedené v předchozí kapitole písm. a) a b) zapisuje 
automatizovanými procesy věcný správce autoritativních registrů (IDRR). 

(2) Údaje uvedené v předchozí kapitole písm. c) až g) zapisuje 
automatizovanými procesy prostřednictvím Národního registru 
zdravotnických pracovníků příslušný editor zmocněný k tomu zákonem 
372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Element Centrální registr pojištěnců 

Typ ApplicationComponent 

Popis Podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění je Všeobecná 
Zdravotní Pojišťovna pověřena vedením Registru všech pojištěnců 
všeobecného zdravotního pojištění v České republice, tedy nejen vlastních, 
ale i těch, kteří jsou registrováni u ostatních českých zdravotních pojišťoven. 
Registr obsahuje tyto údaje o pojištěncích: 

• rodné číslo, případně jiné číslo pojištěnce 

• jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení 

• adresu pobytu 

• datum vzniku a zániku pojistného vztahu u příslušné zdravotní 
pojišťovny; u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, časové 
období, v němž je plátcem pojistného stát 

• datum odhlášení a přihlášení pojištěnce do zdravotního pojištění v 
České republice 

Element Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR) zajišťuje společné funkce 
pro dílčí autoritativní registry: 

• Autoritativní registr pacientů (ARP) 

• Autoritativní registr zdravotnických pacientů (ARZP) 

• Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ARPZS) 

a připojení těchto registrů na Rezortní Datové Rozhraní prostřednictvím 
služeb pro Poskytování a Editaci autoritativních údajů. 

Element Informační Systém Poskytovatele Zdravotních Služeb (IS PZS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém poskytovatele zdravotních služeb, kterým přistupuje k 
centrálním službám elektronického zdravotnictví. 

Z pohledu lokálního lékaře se dále jedná o systémy, které vedou dle platné 
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legislativy Zdravotnickou dokumentaci pacienta, kterou jsou schopny 
poskytnout jako záznamy prostřednictvím rozhraní (v případě OpenNCPe ve 
formátu MeDocs). 

Element IS zdravotních pojišťoven 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém pojišťovny, která jeho prostřednictvím spravuje kmen 
vlastních pojištěnců 

Element ISZR 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační systém veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno 
sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem a základními 
registry a agendovými informačními systémy, správu oprávnění přístupu k 
datům a další činnosti podle zákona o základních registrech. 

Element JTP 

Typ ApplicationComponent 

Popis Jednotná technologická platforma (eREG) 

Element Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je zřízen podle §§ 
74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Registr obsahuje 
informace o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních 
služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách. 

U jednotlivých poskytovatelů obsahuje registr údaje o oprávněních k 
poskytování zdravotních služeb, odborných zástupcích, místech poskytování 
a podrobné informace o provozovaných zdravotnických zařízeních. 

 

Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb 

Dne 17. 5. 2018 byla uvolněna vylepšená verze veřejného portálu 
Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) na adrese 
http://nrpzs.uzis.cz 

 

Zdroj informací https://www.uzis.cz/registry-nzis/nrpzs  

 

 

§ 74 zákona č. 372/2011 Sb. 

 

(1) Národní registr poskytovatelů obsahuje strukturované údaje o 

http://nrpzs.uzis.cz/
https://www.uzis.cz/registry-nzis/nrpzs
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poskytovatelích, a to 

 

a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

 

b) údaje o odborném zástupci v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

 

c) adresu sídla podnikatele, adresu místa nebo míst poskytování zdravotních 
služeb a další kontaktní údaje poskytovatele, například telefon, fax, adresu 
elektronické pošty, adresu internetových stránek a identifikátor datové 
schránky, 

 

d) formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní 
péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i), nebo název zdravotní služby podle § 2 
odst. 2 písm. d) až f) a i), a to pro každé místo poskytování, 

 

e) datum zahájení poskytování zdravotních služeb, 

 

f) údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb, 

 

g) údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb, 

 

h) údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

 

i) údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb podle § 27, 

 

j) provozní a ordinační dobu, 

 

k) seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má uzavřenu smlouvu podle 
zákona o veřejném zdravotním pojištění, 

 

l) údaj o získání potvrzení o splnění podmínek hodnocení kvality a bezpečí 
poskytovaných zdravotních služeb podle tohoto zákona, 

 

m) počet lůžek podle formy a oboru zdravotní péče, popřípadě druhu 
zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i), 

 

n) přepočtený počet zdravotnických pracovníků v členění podle odborné 
způsobilosti, specializované způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti. 
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(2) Do Národního registru poskytovatelů se zaznamenávají též údaje 

 

a) o poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby v 
rozsahu podle odstavce 1 písm. a), c), d) a e), 

 

b) o osobách poskytujících zdravotní služby podle § 20, a to údaje uvedené 
v dokladu prokazujícím jejich oprávnění poskytovat zdravotní služby v jiném 
členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo 
Švýcarské konfederaci, kontaktní adresa a další kontaktní údaje podle 
odstavce 1 písm. c), datum zahájení a ukončení poskytování zdravotních 
služeb na území České republiky, zákaz poskytování zdravotních služeb na 
území České republiky a doba jeho trvání. 

 

(3) Obsah Národního registru poskytovatelů je 

 

a) veřejně přístupný na internetových stránkách ministerstva, s výjimkou 
údajů o 

 

1. adrese místa trvalého nebo hlášeného pobytu a datu narození fyzické 
osoby a 

 

2. poskytovateli, o jehož oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
rozhodlo Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo 
vnitra, 

 

b) přístupný poskytovateli, poskytovateli sociálních služeb a osobě 
poskytující zdravotní služby podle § 20, a to v rozsahu údajů o nich 
zpracovávaných, 

 

c) přístupný oprávněným zaměstnancům příslušného správního úřadu a 
dále krajského úřadu, jemuž bylo oznámeno poskytování zdravotních služeb 
podle § 11 odst. 8 a § 20 odst. 2, v rozsahu všech údajů zpracovávaných v 
registru, a to za účelem výkonu státní správy v oblasti zdravotnictví, 

 

d) přístupný oprávněným zaměstnancům právnických osob zajišťujícím sběr 
dat do Národního zdravotnického informačního systému, 

 

e) přístupný oprávněným zaměstnancům zdravotních pojišťoven v rozsahu 
všech údajů zpracovávaných v registru, a to za účelem provádění veřejného 
zdravotního pojištění, 
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f) přístupný komoře, jde-li o člena komory, který je poskytovatelem nebo 
odborným zástupcem, a to v rozsahu údajů o nich vedených. 

 

 

§ 75 zákona č. 372/2011 Sb. 

 

(1) Do Národního registru poskytovatelů předává údaje podle 

 

a) § 74 odst. 1 písm. a) až i) příslušný správní orgán s tím, že další kontaktní 
údaje podle § 74 odst. 1 písm. c) předává, pokud jsou mu známé, 

 

b) § 74 odst. 2 krajský úřad, jemuž bylo oznámeno poskytování zdravotních 
služeb podle § 11 odst. 8 nebo podle § 20 odst. 2, 

 

c) § 74 odst. 1 písm. c), jde-li o kontaktní údaje, a podle § 74 odst. 1 písm. j) 
až n) poskytovatel, 

 

d) § 74 odst. 1 písm. c) a j) až n) poskytovatel sociálních služeb. 

 

(2) Příslušný správní orgán, krajský úřad uvedený v odstavci 1 písm. b) a 
poskytovatelé předávají do registru též každou změnu těchto údajů. 

Element Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Národní registr zdravotnických pracovníků 

 

Údaje vedené v NRZP 

§ 76 Zákon č. 372/2011 Sb. 

 

(1) Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu 
zdravotnického povolání obsahuje údaje o zdravotnických pracovnících, 
včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání získaly mimo území České republiky, a to 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnického pracovníka a jeho 
akademický titul, vědecká hodnost a vědecko-pedagogický titul, 

b) datum a místo narození, 

c) pohlaví, 

d) rodné číslo, bylo-li přiděleno, v případě cizinců číslo cestovního dokladu 
nebo jiného průkazu totožnosti, 

e) státní občanství, 
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f) označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a 
zvláštních odborných způsobilostí, a datum jejich získání podle jiných 
právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání podle jiných právních předpisů označení odbornosti nebo 
odborností a datum jejich uznání, 

g) identifikační údaje vzdělávacího zařízení, akreditovaného zařízení nebo 
pověřené organizace, ve kterých zdravotnický pracovník získal odbornou, 
specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilost, v případě uznání 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních 
předpisů identifikační údaj uznávajícího orgánu, 

h) údaj, zda se jedná o hostující nebo usazenou osobu, 

i) v případě hostující osoby datum oznámení, na základě kterého může 
podle jiného právního předpisu vykonávat zdravotnické povolání, 

j) v případě zdravotnických pracovníků, kterých se týká specializační 
příprava nebo kteří jsou v průběhu aprobačního řízení, údaj, zda se jedná o 
zdravotnického pracovníka zařazeného do specializačního vzdělávání nebo 
přípravy k aprobační zkoušce, a obor specializačního vzdělávání nebo 
aprobační zkoušky, 

k) identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u 
kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání, a druh a 
forma zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, 

l) adresu místa trvalého pobytu zdravotnického pracovníka, jde-li o cizince, 
adresu hlášeného pobytu, a další kontaktní údaje, například telefonní číslo, 
adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud adresu 
a další kontaktní údaje zdravotnický pracovník sdělil, 

m) záznamy o: 

    1. pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu zdravotnického povolání, 

    2. vyloučení z komory. 

 

 

§ 77 Zákon č. 372/2011 Sb. 

 

(1) Do Národního registru zdravotnických pracovníků předávají údaje podle 
§ 76 odst. 1 

 

a) písm. a), d), f), g) a j) vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a 
pověřené organizace, které tímto provádějí prvotní zápis zdravotnického 
pracovníka do registru, 

b) písm. a) až e) Ministerstvo vnitra a Policie České republiky v souladu s § 
71, 

c) písm. g) až j) ministerstvo a pověřené organizace, 

d) písm. j), k) a m) poskytovatel a poskytovatel sociálních služeb, 
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e) písm. l) zdravotnický pracovník dobrovolně, 

f) písm. m) bodu 1 soud nebo příslušný správní orgán, 

g) písm. m) bodu 2 komora. 

 

(2) Zdravotnický pracovník vedený v Národním registru zdravotnických 
pracovníků je povinen bez zbytečného odkladu oznámit statistickému 
ústavu, zjistí-li, že jsou v tomto registru o něm vedené chybné údaje. 

Element Národní zdravotní registry (NRZ) 

Typ ApplicationCollaboration 

Popis Základní informace o registrech 

Účelem národních zdravotních registrů je sledovat vývoj, příčiny a důsledky 
nejenom závažných onemocnění, a to včetně důsledků ekonomických, a 
jejich dopady do sociální sféry a ekonomiky sociálního systému, evidence a 
sledování pacientů, včetně zemřelých, s vybranými společensky závažnými 
nemocemi, sledování výskytu, vývoje, příčin a důsledků těchto nemocí a 
návaznosti další péče, a evidence a sledování pacientů s úrazy, a dále 
statistická a vědecká zpracování dat registrů zaměřená zejména na analýzy 
zdravotního stavu obyvatel a kvalitu a využívání zdravotní péče s cílem 
zlepšovat zdraví populace. 

Význam zdravotních registrů mimo jiné také spočívá v jejich možnosti 
monitorovat současné trendy v kvalitě poskytování zdravotní péče v celé ČR 
v porovnání s ostatními evropskými státy. Informace z registrů slouží pro 
databáze zdravotnických ukazatelů Eurostatu, Světové zdravotnické 
organizace (WHO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a pro další mezinárodní srovnání. 

Záznamy v registrech neobsahují jméno, příjmení, adresu subjektu údajů 
(pacienta) a ani žádné detailní osobní charakteristiky. 

 

Další zdroj informací https://www.uzis.cz/registry  

 

Element Rezortní datové rozhraní (RDR) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Resortní datové rozhraní představují klíčovou komponenty IDRR, která je 
Integrační platformou pro subsystémy IDRR. 

Element ROB 

Typ ApplicationComponent 

Popis Registr obyvatel 

 

https://www.uzis.cz/registry
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Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou 

a) státní občané České republiky, 

b) cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu 
anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému 
pobytu, 

c) občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou 
vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a 
občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském 
prostoru, a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky 
v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném 
pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce, 

d) cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní 
ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany11), 

e) jiné fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový 
identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v 
registru obyvatel. 

Element ROS 

Typ ApplicationComponent 

Popis Registr osob 

 

Subjekty, o nichž se vedou v registru osob údaje jsou 

a) právnická osoba, 

b) organizační složka a organizační jednotka právnické osoby, 

c) organizační složka státu, 

d) vnitřní organizační jednotka organizační složky státu, pokud je této 
vnitřní organizační jednotce zákonem svěřena vlastní působnost, 

e) podnikající fyzická osoba, 

f) zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby, 

g) svěřenecký fond, 

pokud jsou zapsány do evidence podle tohoto zákona nebo jiného právního 
předpisu. 

Element Rozhraní na ISZR 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro integraci s Informačním 
Systémem Základních registrů, čímž zajišťuje volání dílčích služeb Základních 
registrů Obyvatel, Osob, Územní Identifikace a Práv a Povinností pro 
potřeby systému IDRR. 

Element Rozhraní pro editory a konzumenty autoritativních údajů 
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Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní RDR, na kterém jsou vystaveny služby pro Informační systémy 
Editorů a Čtenářů údajů Autoritativních registrů. 

Element Služby čtení a editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby čtení a editace autoritativních údajů zprostředkované Rezortním 
Datovým Rozhraním (RDR). 

Element Služby pro komunikaci IDRR se systémy eGOV 

Typ ApplicationService 

Popis Služby IDRR pro komunikaci se systémy eGovernmentu zajišťuje Rezortní 
Datové Rozhraní (RDR), které je zprostředkovává pro dílčí subsystémy IDRR, 
především pro tři Autoritativní Registry. 

Element Systém sdílení osobního zdravotního záznamu (SS_OZZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Systém zajišťující ukládání a sdílení osobních zdravotních záznamů pacientů. 
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Web strategie: http://www.nsez.cz 
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